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عمليات سيطرت ،مليون سهم بالبورصة1.92للبتروكيماويات تشترى " سيدى كرير"مرتبطة بـمجموعة 

مقيد لها أوراق الشراء على تعامالت الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات ال

ملييون سيهم مين 1.927للبتروكيماوييات مالية بالبورصة، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة سييد  كريير 

0عمليات5خالل 

اليوم السابع 

تسييتهدش شييركة تكجولوجيييا ،2024شااركتها لااالى  تاا  عباار عمليااة مليااار 2.7إي فاينااانت تسااتهد  

ابعية ومجميع مين خيالل شيركتها التاإللكتروجي  تشغيل المجشآت المالية إي فايجاجس زيادة عدد عمليات الدفع 

عرضيها التي  العملييات وفقايا للخطية وتتيوز  . 2024مليار عملية حتى عام 2.7لجحو « خالص»الفواتير 

اتير الكهرباء بين مدفوعات فو، «إ  فايجاجس»لـالسجوي ، خالل المؤتمر كوتشرمكتب االستشارات سيمون 

.والمدارس والجامعات واالتصاالت والجقل وغيرها من الخدماتالطبيع  والمياه والغاز 

لم لي في هدفها تسويق المنتج ا.. تعر  عل  تفاصيل مشروع مدينة األثاث أكبر مشروع رئاسي بدمياط

مهوريية، الفتتيال أيام قليلة وتستقبل محافظة دميياط، اليرئيس عبيدالفتال السيسي ، رئييس الجكل دول العالم، 

م مشرو  من أهم المشروعات التجموية ف  مصر وهيو مديجية ااثياد بيدمياط، واليذ  يعيد مين اكبير واضيخ

رئاس  اد اقتصفمشرو  مديجة ااثاد يعد أهم وأكبر مشرو  . المشروعات االقتصادية الت  تتبجاها الدولة

0بدمياط

صرحت شركة أبو قير لألسمدة والصجاعات ،ديسمبر25غير عادية تعقد جمعية عامة « أبو قير لألسمدة

ديسيمبر 25الكيماوية، إن مجلس إدارة الشركة قرر دعيوة الجمعيية العامية غيير العاديية لالجعقياد، ااربعياء 

( 50-21)ن مصر اليوم، أن العمومية ستجاقش تعديل المادتيلبورصة الشركة، ف  بيان وأوضحت .الجاري

.من الجظام ااساس  للشركة

قابضيية أكييد رئيييس الشييركة ال،افتتااات تطااوير شااركة الاادلتا للصاال  لاا ل أيااام: رئاايت القاب ااة المعدنيااة

ك بإضيافة للصجاعات المعدجية، عن افتتال المرحلة ااولى من تطيوير شيركة اليدلتا للصيلب خيالل أييام، وذلي

ت المدجيية إجتاج حدييد التسيليأل اغيرال البجياء واإلجشياءافىألش طن من البليت لالستخدام 250خط إجتاج 

. مليون ججيه700وذلك ضمن خطة التحديد والتطوير الشامل للشركة بتكلفة 

عر  فاينانت 
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المصري اليوم 

فى  رئيس ج، والتطويرلن ي ار عامل وا د جراء تنفيذ لطة اإلص ت : «القاب ة للغزل والنسيج»رئيت 

إلحييالل إتمييام عملييية ا»جشيير مجسييوباا إليييه بيي ن مييا مجلييس إدارة الشييركة القابضيية للقطيين والغييزل والجسييي ، 

ألش على قوة عمل الشيركات التابعية 54إجمال  عامل من 7000أو 6000والتجديد لن تحتاج اكثر من 

ضية قيد أن هذا التصريأل ال أساس له مين الصيحة، حييد كيان رئييس الشيركة القابوأكد .«ف  الوقت الحال 

،  عاميل7000إليى 6000ذكر أن المصاجع الجديدة ف  شركة واعيدة كبييرة مثيل غيزل المحلية ستسيتوعب 

وتدريب العمال والحفاظ % 350استراتيجية واضحة تعتمد على مضاعفة اإلجتاج لديها أن الشركة وأوضأل 
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الوطن

ديسمبر نستعرض 3مع بداية تعامالت، الثالثاء ، 2019ديسمبر3الحديد المحلية باألسواق الثالثاء أسعار 

شهدت حالة من الثبات والتي المصريةأسعار الحديد المحلية، وفقًا ألحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق 

10فيمدا سدجل حديدد  د  ، للطدنجنيد  100آالف و10حيث سجل سعر حديدد المصدريين . في سعر الطن

وسجل سدعر . جني 200آالف و10جني ، وحديد  طية 250آالف و10جني ، وحديد العتال 450آالف و

أما حديد سدرحان فسدجل للطنجني  100آالف و 10جنيها، وحديد المراكبي 400آالف و10حديد بشاي 

.للطنآالف جنيها 10حديد المعادي سجل بينما للطنجني  200آالف و10

بوابة أخبار اليوم

شددهدت أسددعار الددلة  حالددة مددن االسددتقرار  ددالل ،مصععرفعع  2019ديسععمبر3أسعععار الععالث الثالثععاء 

والجني  اللة   لى 18و21و24ديسمبر الحالي، ونرصد متوسط سعر أ يرة اللة  3تعامالت، الثالثاء 

فقدد سدجل نحدو 21أما  سدعر جدراا الدلة   يدار . جنيًها750نحو 24سعر اللة   يار بلغ : النحو التالي

.                                                                       جنيًها562نحو 18جنيًها، في حين سجل سعر  جراا اللة   يار 656

شددهدت أسددعار العمددالت األجنبيددة، اسددتقرارا مصععر، فعع  2019ديسععمبر3الثالثععاءأسعععار العمععالج اية بيععة 

16.1829جنيد  للشدراء 16.0645حيث سجل سعر الدوالر مقابل الجني  2019/12/3ملحوظا الثالثاء، 

وسدجل الجنيد  للبيدعجنيد  17.8109جنيد  للشدراء 17.6790يدورو يسداوي 1جني  للبيدع وأصدبس سدعر 

جني  16.0935جني  للبيع في حين بلغ الفرنك السويسري 20.9067جني  للشراء 20.7473اإلسترليني 

جنيد  للبيدع 14.7762جنيد  للشدراء 14.6641يدن يابداني 100وسدجلت .  جني  للبيدع16.2186للشراء 

0جني  للبيع 2.2981جني  للشراء 2.2811الصيني اليوانوبلغ . بيع

ي استقرت أسعار العمالت العربية مقابل الجني  فدف  مصر،2019ديسمبر 3الثالثاء أسعار العمالج العربية 

 ي آل ر التحديثات الدواردة  بدر المو دع الرسدمي للبندك المركدوفقا ،2019-12-3مستهل تعامالت الثالثاء 

وسجل الدينار الكويتي ،للبيعجني  4.31جني  للشراء و4.28حيث سجل الريـال السعودي نحو . المصري

4.40جني  للشراء و4.37جني  للبيع،  ينما سجل الدرةا اإلماراتي نحو 53.23جني  للشراء و52.82نحو 

.جني  للبيع42.03جني  للشراء و 41.72جني  للبيع، وا يراسجل سعر الريـال العماني نحو 

،عربيةالبورصة تواصل تراةعها بم تصف التعامالج بضغوط مبيعاج 

عدددات واصددلت مرشددرات البورصدددة المصددرية، تراجعهددا بمنتصدددف تعددامالت جلسددة الثالثددداء ب دد وط مبي

بنسبة " 30إيجي إكس "وتراجع مرشر . المتعاملين العر ، فيما مالت تعامالت المصريين واألجان  للشراء

ليصددل إلددى % 1.36بنسددبة " 50إيجددي إكددس "نقطددة، وةددبط مرشددر 13416ليصددل إلددى مسددتو  % 0.9

ليصل إلدى مسدتو  % 0.97بنسبة " محدد األو ان30إيجي إكس "نقطة، وان فض مرشر 1920مستو  

.نقطة5019ليصل إلى مستو  % 0.05للعائد الكلى بنسبة 30مرشر إيجي إكس نقطة ون ل 15863
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اليومبوابة أخبار 

مع باألسواق استقرت أسعار األسمنت المحلية ، 2019ديسمبر3الثالثاءالمحلية باألسواق األسم جأسعار 

. مصريونرصد أسعار مواد البناء المحلية وفقًا ألحدث األسعار بالسوق ال. ديسمبر3بداية تعامالت الثالثاء 

جنيد  2400جنيًها للطن، في حين سجل متوسط سدعر األسدمنت األبديض 803سجل سعر األسمنت المسلس 

ة جنيًها للطن، كما سجل متوسط سعر األسمنت المقداوا للملوحد723وسجل متوسط سعر األسمنت الم لوط 

جدبس وسدجل للطدنجنيًهدا 630جدبس العامريدة ،فسجل جنيًها للطن،  اما الجبس فقد استقرت أسعاره 850

جنيهدات 610مصدر سديناء وجدبس للطدنجنيًهدا 660سدجل جدبس المعمدار بينمدا للطدنجنيًها 680الدولية 
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