
المصري اليوم

،"2020ـ 2019"مليار خالل 388إلى مليار جنيه 335زيادة استثمارات قطاع النقل من ": التخطيط"

يًرا بقطاع صرحت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، إن خطة التنمية المستدامة تولي اهتماًما كب

مؤكدة النقل ائل ووسومعدالت النمو بدرجة كبيرة بمدى كفاءة شبكات االقتصادية النقل، حيث تتأثر القطاعات 

ياالقتصررراد أن مؤشررررات قطررراع النقرررل أصررربحت مرررن المؤشررررات الرئيسرررية التررري تعبرررر عرررن درجرررة التقرررد  

تستهدف توفير نظرا  نقرل 2030رؤية مصر : أن استراتيجية التنمية المستدامةوأضافت .واالجتماعي للدول

.يذات الوقت يدع  دور النقل على المستويين اإلقليمي والدولوفي يحقق أهداف التنمية المستدامة 

بوابة االهرام

انتهرت البورصرة المصررية ،2020وتفعيلها مطلع .. تنتهي من هيكلة شاملة لقطاعات السوق« البورصة"

طاعرات من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السرو،، مرإ إعرادة تسركين الشرركات فري الق

خطوة تستهدف المختلفة بناًء على نشاطها الرئيسي المولد لإليراد أو صافي اإليراد بحسب األحوال، وذلك في

رفررإ كفرراءة وزيررادة عمررق وتنافسررية سررو، المررال المصررري، كونرر  أداة مهمررة الجتررذاب مزيررد مررن الترردفقات 

قهرا الماليرة البورصرة مرن عمليرة إعرادة هيكلرة التقسري  القطراعي للشرركات المقيرد أوراوتسرتهدف . االستثمارية

قدر كبير مرن بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك احداث

.تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد

كشررف رئرريس مجلررس ادارة ، 2019-2018المةةالي مشةةروعات جديةةدة العةةام 6إنجةةاز : القابضةةة المعدنيةةة

قة خرالل العرا  تنفيذ العديد من المشروعات العمالفي الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة نجحت 

ركة إن من أبرز تلك المشروعات، مشروع الروبيكري، الرذي قامرت بتنفيرذ  شروصرح .2019-2018المالي 

جرررى ، وذلرك بهردف تنفيرذ توسررعات هنراجر مدينرة الجلرود لنقرل أصررحاب الصرناعة مرن منطقرة سرور مميترالكو

مليرون جنير ، تر  االنتهراء مرن 63العيون األثرية إلى مدينة الروبيكي الجديدة، الفتا ان  بلغت تكلفة المشرروع 

.2019مارس في تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع خالل حوالي ثالثة أشهر وت  التسلي  

علمرت البورصرة، أن شرركة ،مليةون جنيةه726.5بقيمةة « عز الدخيلة»في تبيع حصتها " كابيتالاألهلى"

–شررركة عررز الدخيلررةفرري وهررى مررن قرردامى المسرراهمين األهلرري الررذراع االسررتثمارية للبنررك -كابيتررالاألهلرري 

726.5صفقة بلغت قيمتها ، في ”األهلي“ألف سه  للبنك 771اإلسكندرية، قامت ببيإ حصتها بالشركة البالغة 

ر علرى أسره  إدارة البورصة عن تنفيذ صرفقة مرن خرالل ةليرة الصرفقات ذات الحجر  الكبيروكشفت .مليون جني 

.مليون جني 726.52ألف سه  بقيمة إجمالية 771.68، على ” العز الدخيلة للصلب اإلسكندرية“شركة 

ارتفعت إيررادات الشرركة المصررية لخردمات النقرل ،أشهر 9خالل " إيجيترانس"ارتفاعا في إيرادات 14.5

، مقارنة %14.5، بنسبة 2019المالي أشهر األولى من العا  9، خالل الـ”إيجيترانس“المتكامل واللوجستيات 

زين والخردمات قطاعرات خردمات التخرفري وذلك بدع  من النمو بنسبة استثنائية الماضي، بنفس الفترة من العا  

. EDSاللوجستية، وارتفاع أعمال الشركة المصرية لحلول المستودعات 

البورصة
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الشروق

ريقي العربي اإلفخاطب البنك ، مليار جنيه لصالح مدينة نصر لإلسكان2.1يسوق قرًضا بـالعربي اإلفريقي 

مليار جني  لصالح شركة مدينة نصر 2.1قرض مشترك بقيمة في من البنوك المحلية للمساهمة الدولي عدداً 

ثمارية لمشروع وتسعى الشركة الحصول على القرض بغرض المساهمة في التكلفة االست.لإلسكان والتعمير

ع لعقرد قررض مشررروالنهرائي عرن توقيرإ العقررد الماضري أغسرطس فرري الشرركة وأعلنرت .2، سرراي 1سرراي 

مليررون جنيرر ، كمررا وقعررت الشررركة عقررد تمويررل بقيمررة 300بقيمررة العربرري اإلفريقرري الرردولي مررإ البنررك سررراي 

.جني  مإ المصرف المتحد بغرض تمويل رأس المال العاململيون 150

2019ديسمبر 21



اخر االنباء

في  سي ا الاءيا شهدت أسعار الحديد استقرارا  ، 2019ديسمبر24الحديد المحلية باألسواق الثالثاء أسعار 

جءيي  100آالف  10أالف جءيي  لطني ،  سيجل حدييد سيرحا   10سجل حديد الس يس الي م، المصري

آالف 10آالف جءييي  لطنيي ،  سييجل سييعر حديييد العتييال 10لطنيي ، فيمييا سييجل سييعر حديييد المصييريي   ءييد 

9600جءي  لطن ،  سجل حديد الجيارح  اليي م 850آالف  9،  سجل حديد المعادي لطن جءيها 100 

يا لطني ،  سيجل سيعر حدييد  نيي  9740جءي  لطن ، ايءما سجل حديد  ءتير  يا 100آالف  10جءيه  جءيه 

آالف لطن ،  سجل سعر 10جءي  لطن ،  سجل حديد المراكا  100آالف  10لطن ،  سجل حديد اشاي 

ا لطن 10370حديد  ز  .جءيه 

بوابة الفجر

ت اليي م  اط يارتفعت أسعار اليهب  المحطيي ، في  ادايي  تعيام ت ،2019ديسمبر24الثالثاء أسعار الذهب 

ءحي  21جءيهات ف  سعر الجرام د   المصءعي ،  سجطت أسعار الهب  المحطي ،  يار 3قيم  الزيادة ءح  

5280جءيها،  الجءيي  اليهب  سيجل ءحي  754ءح  24جءيها،   يار 566ءح  18جءيها،   يار 660

. جءيها 

 سيجل اليي مامطح ظيا اسيتقرار شهدت أسيعار العمي ت ، 2019ديسمبر24الثالثاءأسعار العمالت االجنبية 

يا لطشيرا  15.09763مت سن سعر الد الر األمريك  امام الجءيي  المصيري  يا 16.1041،جءيه  ، لطايي جءيه 

ا لطشرا  17.6985ي ر  يسا ي 1سعر اطغ  يا 17.8434،جءيه  مت سين سيعر الجءيي   سيجل ، لطايي جءيه 

يا لطشيرا  20.7644اإلسترليء  الي م ف  مصير  يا لطايي  20.9386،جءيه  الفرءي  الس يسيري  سيجل ،جءيه 

ييا لطشييرا  16.2542 ييا لطاييي  16.3893،جءيه  جءييي   لطشييرا  14.5969ييي  ياايياء  100 سييجطت ، جءيه 

ا لطشرا  2.2800الصيء  الي ا ،  اطغ لطاي جءيه ا 14.7150، ا لطاي 2.2985،جءيه  .جءيه 

ييا لطشييرا  4.2589سييعر الرييياال السييع دي اطييغ ،2019ديسععمبر 24الثالثععاء العربيععةأسعععار العمععالت  جءيه 

ا لطاي  4.2932، يا لطشيرا  52.6055الديءار الك يت   سجل ،جءيه  يا لطايي  53.0614،جءيه  اطيغ ايءميا جءيه 

ا لطشرا  4.3494الي م اإلمارات  سعر الدربم  0لطاي جءيه ا 4.3845،جءيه 

مصيري ، اسيتهطت الا رصي  اللمؤشرات البورصة بمستهل تعامالت جلسة منتصف األسبوع،جماعي تراجع 

% 0.31اءسيا  " 30إكيس إيجي  "مؤشير المؤشرات ، فتراج  لكاف  جما   تعام ت جطس  الث ثا ، اتراج  

1959ليصل إلى مسيت ى % 0.17اءسا  " 50إكس إيج  "ءقن ،  بان مؤشر 13859ليصل إلى مست ى 

ءقني ، 16237ليصيل إليى مسيت ى % 0.2اءسيا  " محيدد األ زا 30إكيس إيجي  "ءقن ،  اءخفض مؤشير 

.ءقن 5159ليصل إلى مست ى % 0.66لطعائد الكطى اءسا  30إكس إيج   ءزل مؤشر 
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بوابة الفجر

 اصطت أسعار األسمءت المحطي ، استقراربا ، 2019ديسمبر24الثالثاءأسعار األسمنت المحلية باألسواق 

 سييعر جءييي  لطنيي  780جءييي  لطنيي   سييعر أسييمءت الءصيير 795سييعر األسييمءت المسييط  ااألسيي اا فسييجل 

775جءيي  لطني    سيعر أسيمءت الصيخرة 780سعر أسيمءت حي رس ايءما جءي  لطن  785أسمءت المءيا 

جءيي  لطني    سيعر 780أسيمءت أسي ا  لطني   سيعر جءيي  780جءي  لطن    سيعر أسيمءت المخصي   

800أسمءت حط ا   سعر جءي  لطن  765جءي  لطن    سعر أسمءت سيءا  770أسمءت العريش العسكري 

 سيعر جءاي  لطني  790السي يس   أسيمءت جءيي  لطني  800سعر أسمءت مصر اء  س يف لطن    جءي  

لطن جءي  795أسمءت الس يدي 
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