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Q3 2020 Return -1.28% 

YTD  Return -15.49% 
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 و سوق المال: قتصادأخبار اال 

  مدعوما بإصدار 2020ارتفاع صافي األصول األجنبية للبنوك التجارية للمرة األولى منذ فبراير ،

 دوالرمليارات  5السندات الدولية األخير بقيمة 

  هيئة الدواء المصرية: تسمح لشركات األدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر

 ال يقل عن ستة أشهر بناء على االستهالك الشهري والخطط اإلنتاجية

  على الهواتف المحمولة المستوردة اعتبارا  %5الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يفرض رسوم بواقع

 يوليو 1من 

  مما يعكس مزيد من 2020في مايو  40.7في يونيو من  44.6مؤشر مدراء المشتريات يرتفع إلى ،

 التباطؤ في التراجع في النشاط على مستوى اقتصاد القطاع غير المنتج للنفط

  الماضي بسبب انتشار فيروس  ربع الثالثمليار جم خالل ال 130مصر تسجل خسائر إيرادات بقيمة

 كورونا

 من دخل العاملين بجميع قطاعات الدولة العامة والخاصة لمواجهة  %1وافق مبدئيا على خصم البرلمان ي

 "19-"كوفيد

  وزير المالية: مصر تحصل على الشريحة األولى بقيمة ملياري دوالر من  قرض صندوق النقد الدولي

 مليار دوالر 5.2بقيمة 

  إغالق األسهمالبورصة تقترب من تطبيق آلية المزاد الحتساب أسعار 

  رئيس غرفة فنادق البحر األحمر: من المتوقع أن تعود نسب اإلشغال في جميع فنادق البحر األحمر إلى

 2021معدالتها الطبيعية بحلول مارس وأبريل 

 100 مليون دوالر من سي دي سي البريطانية للبنك التجاري الدولي 

  مليار  38.2دوالر( مقارنة بالشهر السابق إلى  مليار 2.2٪ )6.10ارتفاع االحتياطيات األجنبية بنسبة

 .مليار دوالر 3.55مليار دوالر إلى  1.51دوالر؛ انخفاض الودائع خارج االحتياطيات بقيمة 
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 للعام المالي 4 -٪ 3.5زيرة التخطيط: من المتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تتراوح بين و ٪

2019/ 2020 

 ات الطروحات الحكومية نتيجة انتشار فيروس كوروناتأجيل عمليات التقييم لشرك 

  مليار دوالر 5.2إلى  21 /2020٪ للعام المالي 30توقعات بانخفاض استثمارات قطاع السياحة بواقع 

  مصر تبقي على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير خالل المراجعة ربع السنوية آللية التسعير التلقائي

 2020الربع الثاني من عام 

  وزير المالية: الحكومة تنشأ صندوق بقيمة ملياري جم لضمان التمويل االستهالكي وتحفيز االستهالك

 المحلي في ضوء انتشار فيروس كورونا

 الرئيس السيسي: مصر تطالب السيارات الجديدة بالتحول إلى الغاز الطبيعي قبل الترخيص 

  أداء تشغيلي قوي، في ضوء 2020من العام المالي النتائج المتوقعة للقاهرة لالستثمار للربع الثالث :

مزيج المبيعات الجيد على صعيد جميع القطاعات، نمو على أساس مقارن في جامعة بدر؛ ارتفاع 

المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية في ضوء التوسعات الجديدة، لتعويض المصروفات التشغيلية 

 جزئيا

 3ألف مركبة للعمل بالغاز بدال من البنزين مدار  147رة تحويل وزيرة الصناعة تعلن تفاصيل مباد 

 مليار جم 1,2سنوات بتكلفة 

  مليون  209.235إلى  2020مقارنة بالعام الماضي في أبريل  %76واردات مصر من الوقود تنخفض

 دوالر

  العام الدراسي وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة

؛ هناك  العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل وسيتم إعالنها فور 2020-2021

 أكتوبر 17االنتهاء منها، بدء الدراسة في 

 وزير المالية يرفع رسوم التنمية على كروت الشحن المدفوعة وخط االشتراك 

 شهور 6حماية البيانات الشخصية الجديد خالل  وزير االتصاالت: إصدار اللوائح التنفيذية لقانون 

  من أمان القابضة إلى 25 -20الرئيس التنفيذي لراية القابضة: مجلس اإلدارة يوافق مبدئيا على بيع ٪

 البنك األهلي المصري

 الموافقة على تشريع يسمح بنقل أصول قطاع األعمال لصندوق مصر السيادي 

  إنشاء شركة استثمار في قطاع الرعاية الصحيةمجلس إدارة ابن سينا فارما يقر 

 البرلمان يوافق على قانوني تعديل ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل 

  2020حتى مايو  2019٪ من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من يوليو 6.5عجز الموازنة يبلغ 

  لعام المالي الماضي، تخصص مليارات جم من المستحقات المتأخرة للمصدرين في ا 6الحكومة تصرف

 2021 /2020مليارات جم للعام المالي الحالي  7

 البرلمان يقر نهائيا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 

  2021 /2020مليارات دوالر للعام المالي  7مصر تستعد لطرح سندات دولية بقيمة 

  ل العام الدراسي المقبلخال %7وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 

  مصر تؤكد على حصتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من منظمة التحالف العالمي للقاحات

 ، من المتوقع بدء اإلنتاج في سبتمبر المقبل”جافي“والتحصين 

 إعمار مصر تفتتح فندق العنوان مراسي منتجع الجولف بمراسي سيدي عبد الرحمن 

 مليارات دوالر من أربع دول بسبب إجراءات المقاطعة 5رية تريد تعويضا قدره الخطوط الجوية القط 

  مقارنة بالعام السابق في يونيو5انخفاض واردات مصر غير البترولية بواقع ٪. 



 

 

 

 

 مليون جم بالقيمة االسمية لتمويل خطة  400جلس إدارة فوري يقر زيادة رأس المال بقيمة م

 االستثمارات

 تحواذ على حصة حاكمة بمركز رائد في مجال الخصوبةكليوباترا تتطلع لالس 

 ( فيتش تثبت التصنيف االئتماني طويل األجل لمصدر العمالت األجنبية في مصرIDR+ عند )B  مع

 نظرة مستقبلية مستقرة

  شهرا من العام المالي  11٪ مقارنة بالعام السابق خالل 35مصادر: انخفاض فاتورة الدعم بنسبة

 يار جم(مل 104) 20 /2019

  مرة خالل أزمة كورونا، ارتفاع  2.5الرئيس التنفيذي لفوري: ارتفاع عمليات الدفع عبر المحمول بواقع

 التجارة اإللكترونية أيضا، مع انخفاض معدالت قبول المدفوعات من المحالت التجارية

  مليار  15.9بقيمة ويستهدف إيرادات  21 /2020مجلس إدارة الشرقية للدخان يقر ميزانية العام المالي

 مليار جم 4.3جم وصافي ربح قدره 

  19إيبيكو تنضم إلى قائمة شركات األدوية المحلية التي تقوم بتصنيع عالج لفيروس كوفيد 

  سنوات لفتح عدة  3لولو ماركت تستهدف استثمار مليار دوالر في قطاع البيع بالتجزئة بمصر خالل

 فروع لها في مصر

  وتقليص الدين  20 /2019٪ للعام المالي 7.8من  %4.6الموازنة إلى مصر تستهدف خفض عجز

مقابل  2023من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  %82.5 -٪77.5العام إلى نسبة تتراوح بين 
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  2021 /2020مليار جم بموازنة العام المالي  280.7مصر تستهدف زيادة االستثمارات الحكومية إلى 

  مليون دوالر بنهاية يونيو 850انخفاض إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط األجنبية إلى 

  2020في يونيو  40.7مقابل  2020في يوليو  49.6مؤشر مدراء المشتريات يرتفع إلى 

  عام  من الناتج المحلي اإلجمالي %2صندوق النقد يتوقع أن تتجاوز خسائر مصر من إيرادات السياحة

2020 

 وزير المالية: الفاتورة اإللكترونية إجبارية في نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية 

  من حصتها في توتال إيجيبت %20بي انفستمنتس القابضة تبدأ مفاوضات للتخارج من 

  غالبية الفنادق في القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي تحصل على شهادة السالمة الصحية، مما

 ٪ وفق قرار الحكومة50الفرصة أمامها للعمل بالطاقة االستيعابية البالغة  يتيح

  البنك التجاري الدولي يعمل على أول إصدار سندات خضراء في البالد بالتعاون مع مؤسسة التمويل

   2020الدولي من خالل طرح خاص في الربع الثالث من عام 

  مقابل توقعاتنا 2020م للربع األول من عام مليار ج 1.1عز الدخيلة صافي خسارة مجمعة بقيمة ،

 مليون جم نتيجة انخفاض هوامش الربح بصورة أكبر من المتوقع 55البالغة 

  ارتفاعاً من  2020مليار دوالر بنهاية يوليو  38.315ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية إلى نحو

 مليار دوالر في نهاية يونيو الماضي 38.202

 نوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع االلكتروني بدون حد أقصىالمركزي يسمح للب 

  قرار حظر دخول القادمين إلى مصر بدون ما يفيد إجراء تحليلPCR  للكشف عن فيروس كورونا

ساعة على األكثر، إلى األراضي المصرية يسرى فقط على األجانب غير  72المستجد بنتيجة سلبي قبل 

 يةحاملي الجنسية المصر

  مليون جنيه بمدينة  104.8ألف متر مربع بقيمة  40.7أوراسكوم للتنمية مصر تبيع أرضا مساحتها

 .الجونة



 

 

 

 في يونيو، بارتفاع مقارنة بالشهر السابق  %5.6في يوليو مقارنة بـ  %4.2راجع معدل التضخم إلى ت

 في يونيو %0.1من  %0.4إلى 

  1مليون دوالر بدولة الكونغو، يضيف حوالي  38.6تابعة للسويدى إليكتريك توقع عقد بقيمة شركة% 

 إلى رصيد مشروعاتها قيد التنفيذ

 البورصة المصرية تتيح التعامل بآلية الشورت سيلنج على شركات أصغر حجما 

  بنك بلوم يدرس بيع حصته في بنك بلوم مصر، يحصل على موافقة البنك المركزي المصري لبدء عملية

 الفحص النافية للجهالة

 أغسطس 13لبنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماع ا 

  دوالر/ مليون  3إلى  %33مصادر تعلن قيام الحكومة بدراسة خفض سعر الغاز للصناعات الثقيلة بواقع

 وحدة حرارية، ولكن هناك حاجة لمزيد من اإلجراءات لتخفيف القيود في القطاع

  8.4: انخفاض صافي الربح بواقع 2020لسي آي كابيتال القابضة للربع الثاني من عام النتائج المالية% 

 مقارنة بالعام السابق %26مليون جم؛ ارتفاع محفظة االئتمان بواقع  90.4مقارنة بالعام السابق إلى 

  24.7بنك مصر يرفع ملكيته في سي آي كابيتال إلى% 

  النقلتريليون جم حجم االستثمارات في قطاع 

 الحكومة المصرية تمدد فترة سداد رسوم التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمدة شهر واحد 

 مصر تعتزم إنشاء أربع جامعات أهلية جديدة في جنوب سيناء والعلمين والسويس والدقهلية 

  112إلى  2020خالل النصف األول من  %23.8تراجع صادرات األدوات الصحية والسيراميك 

 رمليون دوال

  مليون جم، وارتفاع  40: ارتفاع صافي الربح إلى 2020النتائج المالية لفوري للربع الثاني من عام

 ، وتحسن هوامش الربح والتكاليف االستثنائية2020مرة للربع الثاني من عام  3.9اإليرادات بواقع 

  كورونا يؤثر سلبا على : انتشار فيروس 2020النتائج المالية للنساجون الشرقيون للربع الثاني من عام

 األداء التشغيلي؛ تراجع األرباح في ضوء خسائر فروق العملة، البنود األخرى

  للربع الثاني من عام 5.7مقابل  2020٪ في الربع الثاني من عام 9.6ارتفاع معدل البطالة إلى ٪

 إثر جائحة كورونا 2019

 ي تعفي أذون الخزانة وعوائد السندات لجنة التخطيط بالبرلمان تقر مسودة قانون لشطب المواد الت

 وأرباح رأس المال من ضريبة الدخل

  أغسطسفي  في شرم الشيخ %25-20، و%40-30نسبة إشغال الفنادق في الغردقة تصل إلى 

  الرقابة المالية تصدر الئحة جديدة بشأن السماح ألسهم الشركات التي تقدمت بطلب الشطب االختياري

 ال تزيد عن ثالثة أشهر منذ اإلعالن عن تنفيذ شطب األسهمألسهمها بالتداول لمدة 

  دخل الخزانة يعوض بشكل رئيسي 2020النتائج المالية للمجموعة المالية هيرمس للربع الثاني من عام :

 تراجع الخدمات المالية غير المصرفية؛ ال توجد مفاجآت على مستوى القطاعات

  أفدنة في سوهاج  2.8تؤكد تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

 %10مليون جم لبناء مدرسة جديدة، تم سداد مقدم بقيمة  20.4الجديدة مقابل حوالي 

  أغسطس 28المساجد تقيم صالة الجمعة اعتبارا من 

  العقارية لمدة رئاسة الوزراء تقر مسودة قرار إلعفاء قطاعات السياحة والفنادق والطيران من الضرائب

 2020تسعة أشهر اعتبارا من أبريل 

  مجلس إدارة بالم هيلز يقر تعيين طارق طنطاوي كعضو مجلس إدارة ممثال لسي آي كابيتال؛ إتمام عقد

 مع تعليم إلنشاء جامعة خاصة في باديا

  في المعامالت البنكية الرقمية خالل يوليو %100البنك التجاري الدولي يسجل نموا. 



 

 

 

 تراجع الربح قبل الفوائد والضرائب 2020المالية للسويدي إليكتريك للربع الثاني من عام  لنتائجا :

مقارنة بالعام السابق، متأثرا بانخفاض اإليرادات، هوامش الربح في  %34واإلهالك واالستهالك بواقع 

 ضوء انتشار فيروس كورونا

  مليون دوالر، وتراجع الواردات  191إلى ٪ مقارنة بالعام السابق 76.7تراجع صادرات البترول بنسبة

 2020مليار دوالر في أبريل  6.18٪ مقارنة بالعام السابق إلى 35.2غير البترولية بنسبة 

 مجلس النواب يوافق بصفة نهائية على قانون الجمارك الجديد 

  22٪ واألمية إلى 30إلى  اءتستهدف خفض نسبة الفقر 2021 /2020موازنة العام المالي٪ 

 1مساء، اعتبارا من  3.30صباحا إلى  8.30نك المركزي المصري يعلن مد ساعات العمل من الب 

 سبتمبر

  جهاز حماية المستهلك يقرر إلزام المدارس والمؤسسات التعليمية بقطاع التعليم العالي وشركات خدمات

 2020 -2019من مصاريف نقل الطالب للعام الدراسي  %25النقل برد 

 مليون دوالر مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، والصندوق العربي  743اقيتين بقيمة البرلمان يقر اتف

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية لتمويل مشروعات لإلسكان ومياه الصرف

  على األقل 2021رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: تأجيل طرح األسهم حتى عام 

  2023 /2022يتحقق في رئيس الوزراء: االكتفاء الذاتي من الوقود 

 تعثر المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة 

  هيئة األغذية والدواء األمريكية تمنح الموافقة على استخدام ريمديسيفير كعالج طارئ لكل المرضى

 19-بكوفيد

  امات بنحو في مصر، تراجع شراء الكم %70تراجع مبيعات أدوية الفيتامينات ومستلزمات الوقاية نحو

 ٪ ، مقارنة بفترة بدء انتشار فيروس كورونا30

  استقرار اإليرادات، الربح قبل 2020 /2019النتائج المالية ألبو قير لألسمدة  للربع الرابع من عام :

 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك، صافي الربح بشكل مفاجئ مقارنة بالعام السابق

 من أسهم طوكيو فاميلي لتأمينات 75جى بى أوتو يستحوذ على -يس تحالف المجموعة المالية هيرم ٪

 مليون جم 84.7الحياة بقيمة 

  آالف( في مدينة نيو  10ألف متر مربع )مساحة بيعية  50هايبر وان يعتزم افتتاح فرعا جديدا بمساحة

 مليون جم 650سفينكس بتكلفة تصل إلى 

  في االمارات والر األسبوع الحالي من تحالف بنكيمليار د 2وزارة المالية تحصل على قرض بقيمة 

  مصادر: المؤسسة العربية المصرفية البحرينية تتنافس مع اإلمارات دبي الوطني لالستحواذ على أصول

 بنك بلوم مصر

  مليار دوالر 1.8مليون دوالر إلى  150تراجع صافي األصول األجنبية للبنوك في يوليو بقيمة 

 مقارنة بالعام السابق  %19مقارنة بالشهر السابق،  %1.9لشهر يوليو بواقع  ارتفاع المعروض النقدي

 2019مقارنة بالعام السابق في عام  %13مقابل 

  2019مليار دوالر في الشهور التسعة األولى من عام  13.7الحكومة تسدد ديون خارجية بقيمة/ 

 مليار دوالر منها في الربع األول من العام 6.8، تم سداد 2020

  مجلس إدارة راية القابضة أو الشركة التابعة بريق لم تتخذ أي قرار بشأن إصدار سندات خضراء بقيمة

 مليون يورو 40

  دوالر/مليون  3.5الحكومة تدرس في اجتماع قريب خفض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الكيماويات إلى

 دوالر/مليون وحدة حرارية 4.5وحدة حرارية، بدال من 

  في يوليو الماضي 49.6في أغسطس من  49.4مدراء المشتريات إلى انخفاض مؤشر. 



 

 

 

 وديز: مرونة الملف االئتماني لمصر ضعها على المسار الصحيح الذي يؤهلها لرفع تصنيفها االئتمانيم 

  مليون جم، مما يرفع  355.5شركة تابعة للسويدى إليكتريك توقع عقد إنشاء محطة محوالت بقيمة

 %0.7ذ بواقع المشروعات قيد التنفي

  مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة  800االستثمار األوروبي يقرض األهلي المصري

 والمتوسطة

  مليار جم 30صندوق مصر السيادي يعتزم المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه بقيمة 

 9ن بتكلفة قدرها العلمي-تحالف مصري صيني يفوز بتنفيذ القطار المكهرب السريع العين السخنة 

 مليارات دوالر

  مقابل  2020في الربع الرابع من عام  %6.2محافظ البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى

 حاليا 4.2%

  هيئة المجتمعات العمرانية تحذر شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي بتكملة المشروعات أو

 مركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولةالتنازل عن األرض للدولة، حسب مدير ال

  ماليين جم  3: صافي الربح يصل إلى حوالي 2020النتائج المالية لسيدي كرير للربع الثاني من عام

 2019مليون جم في الربع الثاني من عام  260مقابل 

  والر مليار د 2.39مصادر: إس تي سي تجري محادثات لتخفيض قيمة العرض غير الملزم البالغ

 ٪ في شركة فودافون مصر55لالستحواذ على 

  في 41.7مجلس إدارة الشرقية للدخان يقر زيادة أسعار بعض أنواع السيجار ومنتجات التبغ بنسبة ،٪

 سبتمبر 6المتوسط، اعتبارا من 

 بالم هيلز للتعمير توقيع عقد تمويل بقيمة مليار جم مع البنك األهلي المصري 

  موافقة هيئة الرقابة المالية على فتح اكتتاب زيادة رأس المال لمدة شهر من سبيد ميديكال تحصل على

 أكتوبر 28سبتمبر الحالي وحتى  28

  2021وزير التموين: إطالق بورصة السلع خالل الربع األول من عام 

  مصادر مطلعة: مجموعة فودافون ال تعترض على قيام إس تي سي السعودية بإعادة النظر في قيمة

 المقدم لالستحواذ على فودافون مصرالعرض 

  6.3بعجز مالي مستهدف قدره  2021 /2020وزارة المالية تنشر مقترح الموازنة للعام المالي% 

  سبتمبر 21مصر تواصل تخفيف قيود كورونا: صالة الجنازة واألفراح باألماكن العامة اعتبارا من 

 كتوبرإعادة افتتاح الفنادق العائمة في األقصر وأسوان في أ 

  سهولة، ذراع التمويل االستهالكي لشركة سي آي كابيتال يتيح خيار سداد األقساط من خالل منافذ

 التجزئة

  ماليين جم 10فروع لها مقابل  8سبيد ميديكال توقع اتفاقا مبدئيا مع معامل مصر لالستحواذ على 

 راف اآللي حتى نهاية البنك المركزي المصري: مد إلغاء عموالت السحب النقدي من ماكينات الص

 ديسمبر

  المجموعة المالية هيرمس، صندوق مصر السيادي يعتزمان إتمام صفقة االستحواذ على بنك االستثمار

 2020العربي قبل نهاية 

  هيئة الرقابة المالية توافق على تقديم عرض شراء البنك األهلي المتحد البحريني وشركة مصر

 ستحواذ على الوحدة المصرية التابعة للبنكمليار جم لال 1.29استراتيجيا بقيمة 

 إيني وبي بي تعلنان عن كشف للغاز الطبيعي في امتياز غرب أبو ماضي بالبحر المتوسط 

 الرئيس التنفيذي لفوري: الشركة تبحث تأسيس شركة لالستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة 

  فيتش تؤكد التصنيف االئتماني طويل األجل للبنك األهلي المصري عندBمع نظرة مستقبلية مستقرة +. 



 

 

 

 سبتمبر الماضي بعد صراع  19فاة محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، في و

 طويل مع المرض

  حركة الطيران في دولة منذ استئناف  15سائح من  250,000وزير السياحة: مصر تستقبل حوالي

 2020يوليو 

  على مكونات صناعية90وزير المالية: فرض تخفيض جمركية تصل إلى ٪ 

  مجلس إدارة ابتكار يقر تعيين المجموعة المالية هيرمس للبحث في عدد من خيارات الطرح

 االستراتيجية إلحدى أو عدد من شركاتها التابعة

 سنوات  5إلى  3ة لنمو المدفوعات اإللكترونية خالل الـ الرئيس التنفيذى لشركة ابتكار يتوقع فرص كبير

المقبلة، ويعلن أن مستثمرين يتواصلون مع ابتكار لالستحواذ على حصص فى بى ومصارى للدفع 

 اإللكترونى

 راميدا تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية لبيع عقار أنفيزيرام للمستشفيات 

  2020مليار دوالر في يوليو  2.9قارنة بالعام السابق إلى ٪ م11تحويالت المصريين بالخارج ترتفع 

  مليار دوالر في الربع األول من عام  2.3٪ مقارنة بالعام السابق إلى 11تراجع إيرادات السياحة بنسبة

2020 

 البنك المركزي المصري يوجه البنوك لمراجعة نماذج حساب خسائر االئتمان المتوقعة 

  الثانية من برنامج اتفاق االستعداد االئتماني لصندوق النقد الدولي بقيمة وزير المالية: صرف الشريحة

 مليار دوالر بعد المراجعة األولى في ديسمبر المقبل 1.6

 السفير الفرنسي: فرنسا تستأنف الرحالت الجوية إلى مصر اعتبارا من أكتوبر 

  مليون  162اإلسكندرية مقابل فى بنك  %9.75انتسا سان باولو تشترى حصة التمويل الدولية البالغة

 رالدو

 األوروبي إلعادة اإلعمار وسي دي سي  يدرسان شراء حصة في أدويا 

  نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية  50البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بواقع

24/9/2020 

  مليار  10.8دوالر إلى مليار  3.1ارتفاع صافي استثمارات المحافظ األجنبية في أذون الخزانة بواقع

 دوالر في يوليو

  مليون  467.8مقارنة بالشهر السابق إلى  %6رئاسة الوزراء: ارتفاع إيرادات قناة السويس بواقع

 دوالر

  مقارنة بالعام السابق في يوليو  %223وزير المالية: زيادة المتحصالت الحكومية اإللكترونية بواقع

2020 

  :إلكتروني جديدة خالل النصف األول من العام الجاريمليون بطاقة دفع  2.6المركزى 

  نتائج ضعيفة نتيجة األثر 2020 /2019النتائج المالية للشرقية للدخان للربع الرابع من العام المالي :

السلبي لجائحة كورونا على نمو حجم المبيعات، إلى جانب ارتفاع المصروفات، البنود غير المتضمنة 

 أثر سلبا على هوامش الربحفي الربح التشغيلي مما 

  جم 1.20بواقع  2019/2020الجمعية العامة العادية ألبوقير لألسمدة تقر توزيعات نقدية للعام المالي 

  مليار جم لصالح شركة بنشمارك باور  1.085البنك األهلي المصري يدرس منح قرض بقيمة

 انترناشيونال لتمويل أول مصنع امونيا بالشراكة

  توريد منتجاتها لمنصات البيع اإللكتروني بشكل مؤقت بعد تورطها فى أكثر من مخالفة سامسونج توقف

 سعرية خالل الفترة الماضية

  مليار جم لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 3.2الدولة تخصص 

 رئيس الوزراء يؤكد على صرف الدعم لموظفي قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر. 



 

 

 

 د الفوري لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادراتلمالية: مبادرة جديدة للسداا 

  4.3٪ بقيمة 13.14السيسي يفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير المملوك للقلعة القابضة بواقع 

 مليار دوالر

  شهور 4مجلس الوزراء: مصر توافق على قرار استئناف حركة البناء بعد توقف استمر لمدة 

 ابعة لسي أي كابيتال توقع اتفاقية مساهمين مع بالم هيلز إلنشاء جامعة في باديا تعليم لخدمات اإلدارة الت

 بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية

  22بالم هيلز للتعمير تتقدم بطلب لشطب إدراج شهادات اإليداع الدولية في بورصة لندن، اعتبارا من 

 ديسمبر

  يورو من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار لتمويل مليون  250الحكومة المصرية تطلب الحصول على

 مشروع مترو أبوقير باإلسكندرية

  في السويس 32.9هايدلبرج لألسمنت تتقدم بعرض شراء إجباري لالستحواذ على حصة بواقع٪

 .٪ في الشركتين100٪ في طرة لألسمنت لترفع حصتها إلى 28لألسمنت، وحصة بواقع 

 

 أنتهي

 


