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 و سوق المال: قتصادأخبار اال
 

  مليار دوالر في  5.9مقابل  2019 /2018مليار دوالر في العام المالي  8.2% إلى 37ارتفاع عجز الحساب الجاري بواقع

 %13.4ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة ؛ 2018 /2017العام المالي 

 لصالح تنفيذ آلية  2019سبتمبر  -أسعار البترول العالمية، تطورات سعر صرف العملة المحلية مقابل الدوالر خالل يوليو

 التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

  إفالس توماس كوك بنهاية العام الحاليوزارة السياحة تتوقع عودة القطاع إلى مستوياته ما قبل أزمة 

  مليون يورو من البنك األوروبي إلعادة  25القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية تحصل على قرض متوسط األجل بقيمة

 اإلعمار لتمويل توسعات أسيوط

  مليار جم في منطقة مصر الجديدة 6.8ماجد الفطيم تفتتح سيتي سنتر ألماظة باستثمارات 

  مليون مواطن لمنظومة البطاقات بعد التوجيهات األخيرة لرئيس الجمهورية 1.8التموين تعيد وزارة 

  جم/كيلووات ساعة العام  0.66% إلى 20مصادر: الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المتجددة لشركات التوزيع بنسبة

 القادم

  سفي أغسط 49.4في سبتمبر من  49.5مؤشر مدراء المشتريات في مصر يسجل 

  5مجاس الوزراء يقر مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي؛ إقرار الحد األدنى لرأس المال عند 

 % من صافي أرباح البنوك سنويا لصندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي1مليارات جم،  تخصيص 

  في المتوسط لعدد من 20مصانع بواقع % في المتوسط؛ وتخفض أسعار الغاز لل4الحكومة تخفض أسعار الوقود بواقع %

 الصناعات

 توقع اتفاقا نهائيا مع النصر لإلسكان لتسوية نزاعهما حول مشروع أب تاون كايروإعمار مصر 

  50الرقابة المالية تتجه لخفض رسوم التداول بالبورصة بنسبة% 

  إلى أن يتم رفع الدعم عن الكهرباء  2022مصدر: وزارة الكهرباء تؤجل تطبيق تعريفة التغذية الكهربائية حتى عام ، 

  مليون جم بعد بيع وحدات المرحلة األولى من مشروع داون تاون  700سيتي إيدج للتطوير العقاري تحقق مبيعات بقيمة

 بالعلمين الجديدة بعد أسبوع من إطالقه

 ي المصري؛ الصندوق يثني على صندوق النقد الدولي يكشف عن المراجعة الخامسة واألخيرة لبرنامج اإلصالح االقتصاد

 استكمال البرنامج، ويطالب بتنفيذ مزيد من اإلصالحات

  الحكومة تفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة عامين ونصف

 العام؛ المحكمة تقضي باستمرار رسوم البيليت

 األجنبية المباشرة من خالل بناء نظام إلكتروني لتبادل المعلومات بموجب  مصر تسعى لحصر إحصاءات االستثمارات

 بروتوكول بين الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة المصرية وهيئة الرقابة المالية

 وزارة المالية توافق مبدئيا على إلغاء ضريبة األرباح الرأسمالية على تعامالت البورصة وخفض ضريبة الدمغة بنسبة 

 الثلث

 وزير المالية: نعمل على أن تدخل مصر فى مؤشر جي بي مورجان 

  مليار دوالر في الربع األول  106.2مقابل  2019مليار دوالر في الربع الثاني من عام  108.6ارتفاع الدين األجنبي إلى

 2019من عام 

  مليون طن سنويا في  4.4ون طن سنويا من ملي 5.5القلعة القابضة تعتزم زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصرية للتكرير إلى

2021 

 البنك المركزي المصري: مصر توقع اتفاقية لتجديد ودائع سعودية 

  سنوات 4بريطانيا ترفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ بعد أن استمر لمدة 

  عاما 30، أقل مستوى منذ 2019% في الربع الثاني من عام 7.5انخفاض معدل البطالة إلى 

 الستثمار تحصل على موافقة رئاسة الجمهورية على إطالق سبع كليات جديدة في جامعة بدرالقاهرة ل 

  2020 /2019% مقارنة بالعام السابق في الربع األول من عام 5.6وزير التخطيط: نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  دوالر/مليون وحدة  7الحالي البالغ الحكومة المصرية تدرس خفض أسعار الغاز لمصانع البتروكيماويات عن السعر

 حرارية

  6.3من  2022% بحلول عام 10.7الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى% 

  مليار جم مبيعات في العاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة  18الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج: الشركة تحقق

 2018العمرانية منذ يوليو  والمنصورة الجديدة لصالح المجتمعات

  في سبتمبر الماضي 49.5في أكتوبر من  49.2انخفاض مؤشر مدراء المشتريات لمصر إلى 



 

 

 

 وعجز الموازنة 2021 /2020% للعام المالي 6.5زير المالية: الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة و ،

 %6.2بنسبة 

 استقرار صافي الدخل مقارنة بالعام 2019/2020للربع األول من العام المالي مدة لمالية األولية ألبوقير لألسالنتائج ا :

 مليون جم 752السابق عند 

  ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب واألهالك واالستهالك بواقع 2019النتائج المالية إلبن سينا للربع الثالث من عام :

 رادات وتحسن هوامش الربح% مقارنة بالعام السابق في ضوء زيادة اإلي36.5

  مقارنة بالعام السابق إلى 12.5: ارتفاع صافي الربح بواقع 2019النتائج المالية لسي آي كابيتال للربع الثالث من عام %

 مليون جم 130

 استقالة، تامر المهدي، الرئيس التنفيذي ألوراسكوم لالستثمار القابضة وتولي نجيب ساويرس 

 مليون دوالر 500صادية تقر قرض البنك الدولي بقيمة المجموعة الوزارية االقت 

  نسبة الطرح تتراوح 2020نائب رئيس بنك القاهرة: سيتم طرح البنك في البورصة المصرية خالل الربع األول من عام ،

 %40 -30بين 

  احة الخيار أمام جيجاوات، إلت 9.250وزارة الكهرباء تدرس إرجاء مشروعات لتوليد الطاقة من الفحم بقدرات تصل إلى

 المستثمرين للتحول إلى الطاقة المتجددة

 مجلس إدارة البنك التجاري الدولي يقر االستحواذ على حصة في أحد البنوك بكينيا 

  مليون جم 279مستشفى كليوباترا تعلن إتمام االستحواذ على مستشفى الكاتب مقابل 

  104% مقارنة بالعام السابق إلى 40: ارتفاع صافي الدخل بواقع 2019النتائج المالية إلم إم جروب للربع الثالث من عام 

 مليون جم

  مليار دوالر في سبتمبر 45.12مليار دوالر في أكتوبر من  45.25ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية إلى 

  استثمارها في مشروعات تريليونات جم يمكن  4محافظ البنك المركزي المصري: القطاع المصرفي لديه سيولة كبيرة تفوق

 اقتصادية

  مقارنة بالشهر السابق1% في أكتوبر الماضي، وارتفاعه ليبلغ 2.4تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى % 

  ونسبة الدين إلى 6.2%، خفض العجز المالي إلى 6.4وزير المالية: مصر تستهدف نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى ،%

 2021 /2020% للعام المالي 80لى الناتج المحلي اإلجمالي إ

  من أسهم مجموعة طبية 100مستشفى كليوباترا في مفاوضات مبدئية لالستحواذ على  يوافق على االستحواذ على %

 بإحدى الدول العربية

 هوامش ربح مستقرة بفضل انخفاض أسعار البولي 2019للربع الثالث من عام تائج المالية للنساجون الشرقيون الن :

 يلين، تحسن مزيج المبيعات يعوض انخفاض إيرادات التصديربروب

  النتائج المالية للمجموعة المالية هيرمس: صافي الربح أعلى من توقعاتنا، بفضل ارتفاع إيرادات بنك االستثمار، تحسن

 السمسرة في مصر

  مقارنة بالعام السابق، بدعم 143ت : ارتفاع المبيعا2019النتائج المالية ألوراسكوم للتنمية مصر  للربع الثالث من عام %

 % مقارنة بالعام السابق20، ارتفاع صافي الربح O-Westمن مشروع 

  سنوات،  4مليون دوالر ألجل  500شرائح؛ سندات بقيمة  3مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دوالر على

 عام 40ون دوالر ألجل ملي 500عاما وسندات بقيمة  12مليار دوالر ألجل  1وسندات بقيمة 

  مقارنة بالعام السابق، 6: ارتفاع صافي الربح 2019مؤشرات األداء الرئيسية إليبيكو للشهور التسعة األولى من عام %

 انخفاض ملحوظ في هوامش الربح

 ارتفاع األرباح : الشركة تحقق نتائج قوية في ضوء 2018للربع الثالث من العام المالي تائج المالية للمالية والصناعية الن

 % مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع الصادرات وتحسن هوامش الربح23المتكررة بواقع 

  2019% للربع الثاني من عام 7.5مقابل  2019% للربع الثالث من عام 7.8ارتفاع معدل البطالة إلى 

  انخفاض المبيعات، نتيجة ارتفاع 2019مؤشرات األداء الرئيسية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة للربع الثالث من عام :

 أثر األساس؛ النتائج المعلنة جيدة بجميع القطاعات

  الشركة تحقق نتائج ضعيفة في الربع الثالث على جميع المستويات 2019النتائج المالية لسوديك للربع الثالث من عام :

 وتحتاج أن تحقق نتائج قوية في الربع الرابع بما يتماشى مع المستهدف

 نتائج جيدة، ارتفاع الربح قبل الفوائد 2019لنتائج المالية للشركة القابضة المصرية الكويتية للربع الثالث من عام ا :

% مقارنة بالعام السابق بفضل ارتفاع أعمال الحفر في امتياز شمال سيناء 26والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 

 .البحري للغاز الطبيعي

 



 

 

 

 بغرض البيع اعتبارا من ديسمبر العمل بنظام اقتراض األوراق المالية لرقابة المالية: بدءا 

  أداء تشغيلي مرن بفضل تحسن المبيعات  2019/2020النتائج المالية للشرقية للدخان للربع األول من العام المالي :

 والزيادة غير المباشرة في األسعار، مما يعوض خسائر فروق العملة وتراجع دخل الفائدة

  :تحقيق أداء 2019جم/سهم[ للربع الثالث من عام  4.20النتائج المالية لبالم هيلز للتعمير ]ترجيح | السعر المستهدف :

 2019مستقر بشكل نسبي ونتوقع أن تحقق الشركة األداء األقوى في تاريخها في الربع الرابع من عام 

  ماليين 7العربية لألسمنت تحقق خسائر متكررة قدرها 

 شهور 3لتموين: سيتم مراجعة أسعار السلع التموينية المدعمة بموجب بطاقات التموين كل وزير ا 

  تقريبا12، بعائد توزيع قدره 2018جم/سهم لعام  0.47مجلس إدارة  العربية لألسمنت يقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة % 

 المستويات ائج قوية على جميع: نت2019للربع الثالث من عام  المالية ألوراسكوم كونستراكشون النتائج 

 عدد السياح الوافدين يصل إلى مستويات ما قبل ثورة يناير الشهر القادم 

  في البورصة المصرية في النصف األول من العام 40-30طاقة عربية التابعة للقلعة القابضة تعتزم طرح حصة بواقع %

 القادم

  2019/2020بالعام السابق في الربع األول من العام المالي  % مقارنة13% و15.7تراجع صادرات وواردات الغاز بواقع 

 2018/2019مقابل الربع األول من العام المالي 

  سنوات أخرى 4تجديد تعيين محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لمدة 

 " فيتش تؤكد التصنيف االئتماني لمصر عندB+" بنظرة مستقرة 

 فدان في غرب القاهرة عن طريق التخصيص المباشر 500ى أرض بمساحة مصادر: إعمار مصر للتنمية تستحوذ عل 

  20وزارة التعليم تشكل لجنة لمراجعة طلبات اإلعفاء من قرار تحديد ملكية األجانب بالمدارس الخاصة بحد أقصى% 

 الحكومة الليبية تحظر صادرات الشحنات الثقيلة من خالل منفذ السلوم البري 

  11جم/سهم، من المنتظر بدء تداول سهم راميدا في البورصة المصرية في  4.66األولي عند راميدا تحدد سعر الطرح 

 ديسمبر

  فدان في غرب القاهرة؛ تجري اتفاقية تسوية لتغيير نشاط مشروع  500إعمار مصر تستحوذ على قطعة أرض مساحتها

 كايرو جيت

 ركة موندي فارما في السوق المصريابن سينا فارما توقع اتفاقية شراكة الستيراد وتوزيع منتجات ش 

 رئيس الوزراء يعتمد الالئحة التنفيذية لبرنامج رد األعباء التصديرية الجديد 

  في أكتوبر 49.2في نوفمبر من  47.9انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى 

  مليار جم وتبلغ  1.8ى تبلغ طرق سريعة بتكلفة استثمارية للمرحلة األول 6السويدي إليكتريك تفوز بمشروع النقل الذكي في

 شهرا 18فترة تنفيذ المشروع 

  محافظ البنك المركزي المصري: القطاع البنكي يعتزم ضخ سيولة قوية في السوق بالعملة المحلية خالل العامين القادمين

 لتشجيع االقتصاد المحلي ونمو القطاع الخاص

 مليار دوالر  45.25مليار دوالر في نوفمبر من  45.35ة إلى البنك المركزي المصري: ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبي

 في أكتوبر

  مقدما 10مليون جم، وتسدد  20.5القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية تحصل على السعر النهائي ألرض سوهاج بنحو %

 لجدية الحجز

 مليار جم 5.1ت تصل إلى إطالق المرحلة الثانية من مشروع بالم هيلز  األسكندرية باستثمارا :بالم هيلز 

  مليار جم في مصر خالل عامين إلى ثالثة أعوام،  16الرئيس التنفيذي: مجموعة ماجد الفطيم اإلماراتية تعتزم استثمار

 مليار جم منها ألحد مشروعات مراكز التسوق. 14توجيه 

  سابق في الربع األول من العام المالي % مقارنة بالعام ال69وزير البترول: انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بواقع

 مليار جم 13مليار جم مقابل المستهدف البالغ  7.25إلى  2019/2020

  جم/سهم 6تيتان العالمية تتقدم بعرض شراء إجباري لالستحواذ على أسهم شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند بسعر 

  نقطة أساس في ضوء مبادرات دعم القطاع  200بواقع البنك المركزي المصري يمنح البنوك هامش صافي فائدة إضافي

 مليار جم 150الصناعي والتمويل العقاري بقيمة 

  مليون جم 638شركة تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقدًا مع الفطيم للمراكز التجارية واإلدارية. بقيمة 

 حقوق ملكية 30ي بروبلين بنسبة مجلس إدارة سيدى كرير للبتروكيماويات يقر تمويل جديد لمشروع إنتاج والبول %

 % قرض من التكلفة االستثمارية للمشروع.70و

 



 

 

 

 في بعض 90% على أساس سنوي، نسب اإلشغال تتجاوز نسبة الـ 20رتفاع حجوزات عيد الميالد في مصر بنسبة ا %

 فنادق البحر األحمر

  2020جم حتى ديسمبر  مليارات 5مليار جم لبرنامج دعم السياحة بدال من  50البنك المركزي يوجه 

  المركزى يبحث مع التطوير العقارى رفع الحد األقصى لسعر الوحدة السكنية فى مبادرة التمويل العقارى لطبقة متوسطى

 مليون جم 2.250ماليين جم بدال من  3الدخل لـ

  2017ألول مرة منذ فبراير  15.97ارتفاع الجنيه المصري أمام الدوالر إلى 

 :فبراير المقبل 15استئناف رحالت الشارتر من بريطانيا إلى شرم الشيخ في  محافظ جنوب سيناء 

  وصرفها بأثر رجعي منذ بداية العام المالي2019متحدث الرئاسة: تطبيق زيادة الحد األدنى لألجور في نوفمبر ، 

 البرلمان يقر التعديل الوزاري الجديد، حيث يحل رئيس الوزراء محل وزير االستثمار 

  من الدخل، تأثير إيجابي على نمو اإلقراض وهوامش الربح50يرفع نسبة قروض األفراد إلى المركزي % 

  مجلس إدارة راية لخدمات مراكز االتصاالت يعين أحمد رفقي عضوا منتدبا، وتعيين عالء الشافعي رئيسا تنفيذيا لقطاع

 يس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبتشغيل العمليات المحلية والدولية بعد قبول استقالة ريم أسعد، نائب رئ

 السيسي: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية 

  مليون دوالر 900انخفاض مستحقات شركات البترول األجنبية إلى ما دون 

  كريم بضوابط  –حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر 

  مي يونيو المقبلموظف للحي الحكو 51,000المتحدث باسم العاصمة االدارية: انتقال 

 ذراع األهلي المصري االستثمارية تستحوذ على فاروس لتداول األوراق المالية 

 

 االصول لصندوق األمان عیتوز
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17.11%
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5.36%

3.06%

1.51% 1.09%
0.19%

رعاية صحية و ادوية (باستثناء البنوك ) خدمات مالية  العقارات

خدمات و منتجات صناعية وسيارات تجارة و موزعون موارد أساسية

بنوك اتصاالت و اعالم و تكنولوجيا المعلومات مواد البناء

منسوجات و سلع معمرة


