
البورصة

تراجعت قيمة صادررات مصار ما  ،أشهر10مليار دوالر قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء خالل 

ملياادر رد ر مبدااار 4.141نتالاام مااد قيمتاا  % 6اءحااد " 2019أكتاادار -يءاادير"ماادار اناءاادل اااتر ان تاار  

انصاادرر  اا  انمجلاارانشااير  انتبرياار دذكاار .انمدضاا ملياادر رد ر اااتر ء اار ان تاار  ماا  انعااد  4.404

نتالام % 3اءسااةانمدضا  انتصريرى نمدار اناءدل، أ  صدررات انبطدع قر شيرت ارت د د اتر شير أكتدار 

.2018مليد  رد ر اتر ء ر انشير م  446مبدار ف  مليد  رد ر 459

اليوم السابع

” زحريار  ا“تساع  شاركة ،”الدخيلزة“عز  بعزد رعزع وصزتها ” لز “تفاؤل مراكز  البوزوب بنتزاأع ألمزال 

انعاز انرايلااة “ءباار ملكياة حصصايد فا  انشااركدت نشاركة انتداعاة  اار نتاسايط ييكار ملكيتياد فاا  شاركدتيد 

دتمتلا  . حريارانمبير  ف  انادرصة انمصرية دتركيز مسديمتيد كمستثمر مدن  فباط فا  صاءد ة ان” نلصلب

نلصاالب دانعااز ، %100حصااتيددتالاام ” انعااز نلررفلااة“ياا  مسااديمدت فاا  شااركدت صااءد ية ” حرياار  ااز“

مليااد  طاا  ماا  2.8طاا  ماا  انحرياار انماتاازر د مليااد  1.9داطدقااة % 47حصااتيد ايااد دتالاام ” انمسااط 

.انحصة انمكملةاادق  ” انرايلة“شركة ف  ، ديسدي  انصلب انمسط  دحرير انتسلي  

ءتدج تررر شركة مصر إلوإلادة هيكلة إدارة التسويق، .. مشرولات جديدةعىتدرس االستثمار « موبكو

نطدقاة مشارد دت جريار ، أد تعزياز افا  م  اتر نجءاة اناحادو دانتطادير، ا ساتثمدر « مداكد»األسمر  

تعلبااة ادنمشااكتت انادصااة ادنشااركة ماا فاا  دسااط مداصاالة انسااير ناارييد اإلءتدجيااة  أطاارا  اإلجاارالات انمع

ساارار انمااريدءيدت انادصااة اتداعتيااد فاا  ايااد، دا سااتمرار %26انمساادي  أجريااد أااارى، دمءيااد شااركة 

. انمصرية نلمءتجدت انءيتردجيءية

صارية ايد  انشركة انمكش  ،الشركةعىمليون جنيه وجم االستثمارات المنفذة 101: السباأك الوديدية

فاا  مليااد  جءياا  101اسااتثمدر ءحااد  اا  ، انمعرءيااةانتداعااة نلشااركة انبداضااة نلصااءد دت انحريريااة نلساااد   

-2018انماادن  ، حتاا  ءيديااة انعااد  2015-2014انماادن  سااءدات، دذناا  ارايااة ماا  انعااد  5انشااركة اااتر 

إناا  انساايليكددغااادر % 75ان يردسيلياا كد انشااركة دتساادت، دت  اا دزع دتصاا رر ساياا كة دتءتاا   .2019

0دانمحليةاألسدات انعدنمية 

رال إ  صار  ر اير مجلار انادز،ارتفاع قيمزة اوورا  الماليزة بالسزو  اووليزة تريليزون جنيزه: مدبول 

د ارءاادم  اإلصاات  ا قتصاادر  أساا ر  اا  تحساا  مطاارر فاا  ا قتصاادر انمصاار  حيااو الاام معاارر انءماا

إناا  أ  انتحساا  فاا  انم شاارات دتاادا  . ، ديااد ماا  أ لاا  معاار ت انءمااد فاا  انمءطبااة%5.6ا قتصاادر  

انمادر فا  حيو شير سدت رأرا قتصدرية يمك  استشراف  م  اتر أرال األءشطة انمدنية غير انمصرفية، 

.ءي ارت دً د ملحدًظد ف  قيمة األدرات انمدنية انمصرر  ادنسدت األدنية تزير    تريليد  جمصر 
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أموال الغد

دافا  مجلار ، 2020مليار جنيه للمشزرولات مزن الموا نزة االسزتثمارية لعزام 6.8سيدي كرير تخصص 

2020د  انمادن  إرار  شركة سير  كرير نلاتردكيمدديدت، ف  جلست  انمءعبر   ل  انمدازءة ا ستثمدرية نلع

يعتياد إنا  دأضدفت انشركة أ  انمجلر قس  انمدازءة ا ستثمدرية طابًاد نطا،جءي مليدر 6.882.060امالم 

انمدازءااة ا سااتثمدرية : ثدءيًااد. ملياادر جءياا 6.803.250انمدازءااة ا سااتثمدرية نلمشاارد دت : أد : اآلتاا 

.مليد  جءي 78.810نإلحتر دانتجرير 
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صدى البلد

شهدت أسعار  لحدددعد لسعار ل ل سعق سعبن لح  عر  ، 2019ديسمبر10الحديد المحلية باألسواق الثالثاء أسعار 

ا لجعع لحعذي  اعد لحددسم   خرصة  دلدة شه  مع بجر  ذحك  اد لال افرع لحطفدف سق أسار  لحدددد لحمص ي، 

ددعد سعق  دأ م ذ  دلدة لحارم لحدرحق بأدى إحى ل خفرض لألسار  سق كرسة مصر ع لحدددعد، بدعد جعر ت أسعار  لحد

دددعد بسعجل ج دع  10450سعا  مابسعط سجل دددد عز : بلحمصر ع لحم اجة حلدددد كرحارحقلحش كرت  اض

10100سعا  أدعل بج دع  10250أعلعى سعا   شعري دددعد بسعجل ج د  10100سا  مابسطلحمص ددن 

0ج د 10100سا  أدل بج د  10250سا  ج د   د مر سجل لحاارل  أعلى 

الجمهورية

سجل سعا  جع لم لحعذهب عدعر  ددث لسار ت أسار  لحذهب لحدبم، ،2019ديسمبر10أسعار الذهب الثالثاء 

سعجل 24لحجع لم عدعر  ج دًهر  حلج لم معن دبن مصع ادة، بسعا  658بهب لألكث  ل اشرً ل سق لألسبلن 21

ج دهعر، 439سجل 14ج دًهر، بسا  ج لم لحذهب عدر  564 دب 18لحج لم عدر  ج دًهر، ب لغ سا  752

.ج دهر5264بأخد ل سجل سا  لحج د  لحذهب 

ق شهدت أسار  لحامالت لألج  دة ل افرعر طفدفر خرصة س، 2019ديسمبر10الثالثاءأسعار العمالت االجنبية 

.ج دعع  حل دععع16.2020، حلشعع ل ج دعع  16.0828لحععدبال  مرر ععل لحج دعع  سععا  سععجل ، ددععث لحدععبملحععدبال  

 ق ج د  حل دعع، سدمعر  لعغ لحج دع  للسعا حد17.9437ج دًهر حلش ل ، 17.8069دسربي ب ب دلحـسا  بأص ح 

ج دعع  حلشعع ل ، 16.2436سبدسعع ي لحج دعع  حل دععع، بسععجل لحف  ععك 21.3331ج دعع  حلشعع ل ، 21.1746

لحدبلن ب لغ ،حل دع ج د  14.9382،حلش ل ج د  14.8269دن در ر ق 100ج د  حل دع، ب لغت 16.3706

.ج د  حل دع2.3018حلش ل  ج د  2.2845لحصد ق 

لال افععرع شععهدت أسععار  لحامععالت لحا  دععة درحععة مععن ،2019ديسععمبر 10الثالثععاء أسعععار العمععالت العربيععة 

 عك لألهلعق ب  عك لحامالت لحا  دة بسرًر ألددث أسعار  لح أسار   ساا ضلحفا ة لحمرضدة حذحك بلال خفرض سق 

سعا  لحعدد ر  بل افعع ، حل دععج دع  4.30ج دع  حلشع ل ، 4.27سعا  لحعا لحسعابدي،  دعب سجل ددث .مص 

 دعب للمعر لاقسعا  لحعد هم سعجل ، سعق دعدن حل دععج دع  53.27ج دًهر حلشع ل ، 52.66 دب سجل سلحكبداق 

.ج د  حل دع4.39،حلش ل ج د  4.36

 ب صععة ا رد عت مششع لت لحتبعاي  مشرعرات البورصعة المصعرية بمسعتهم تعععامالت جلسعة منتصع  األسعبو ،

حشعع كرت بلألبسعع  طردععر، سدمعر ل افعع مششع  للحمششع  لح يدسعق لحمصع دة ااعرمالت جلسعة لحثالثعر  ، إذ ا لجععع 

 رطعة، بهع ط 13427حمسابى حدصل % 0.11  س ة " 30إكس إدجق "مشش  با لجع . لحصغد ة بلحمابسطة

حلاريد لحكلى   س ة 30إكس إدجق بزلد مشش  ،،  رطة1944حمسابى % 0.05  س ة " 50إكس إدجق "مشش  

. رطة4996حمسابى % 0.02
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البوابة

بسجل سعا  لألسم ت لحدبم،  لسار ت أسار  ، 2019ديسمبر10الثالثاءأسعار األسمنت المحلية باألسواق 

ج دًهعر حلطعن، بسعجل أسعم ت 780ج دهرت حلطعن، ب لعغ مابسعط سعا  أسعم ت أسعبلن 803لألسم ت لحمسلح 

ج دًهر 780ج دًهر حلطن،  د مر  لغ سا  أسم ت لحصخ ة 788ج دًهر حلطن، بأسم ت شب ى 790لحمخصبص 

ج دًهعععر حلطعععن، بأسعععم ت دلعععبلن 790ج دهعععرت حلطعععن، بأسعععم ت لح صععع  808حلطعععن، بأسعععم ت لحسعععبددي 

ج دعع ، بسععا  لألسععم ت لأل ععدض لحاععردة 2400حلطععن بسععجل مابسععط سععا  لألسععم ت لأل ععدض ج دهععرت 803

ج د  حلطعن، أمعر لحبلدعة لأل عدض  لعغ سعا   2400ج دًهر، ب بدرل لحاردة 2420، بسب   سد ر  ج دًهر2450

0حلطنج دًهر 723كمر سجل مابسط سا  لألسم ت لحمخلبط حلطن،  ج د  2400

2019ديسمبر10
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