
فننجدمع نعقدت نيف د، الصزناع وزيرة الصناعة تستعرض مع محافظ الوادى الجديد تعزيزز فزرا اتسزترمار 

بددفننتجددوتتانتججتفددتانايددموةنتععفدد ناعزفددزنتجاعددموننتجع ددا  عحددم  نعدد نتجاعمعددم نونتجصدديمع نوزفدد انتجاجددم ان

ف نتجعزفتنعدننتججميبفننجليهوضنبمألي ط نتجصيمعف نبمجعحم   نعننخالةنإقمع نع  وعم نايعوف ناسهمن يناو 

تفتانعؤكتان  صنتجععةنتعممنتبيمءنتجعحم   انوكذتنتالسا متانعننتجعوت تنتجهمئل نتجايناعالكهمنعحم   نتجوتتانتجج

معف نتننتجددوزت انح فصدد نعلددسنتجايسددفةنعدد نكم دد نتجعحددم  فننبهددتمنتالسددا متانعددننتجعددوت تنوت عكميددم نتجصددي

قت انتجايم سف نتجعاوت  انبكةنعحم   نع نتجسعين حتتثناكمعةن ينسالسةنتجقفع نجكم  نتجعياجم نبهتمنزفمتانتج
 .جلصيمع نتجعص ف ن ينتجسوقفننتجعحلسنوتجخم جي
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بنك اتسترمار القومي 

National Investment Bank

األخبار األسبوعية 

الدعم الفني لالسترمار

2020يناير 2الخميس ( 77)عدد 

لالسترمارتفويض رئيس الهيئة العامة : رئيس الحكومة 

ةنتجاي فددذانتجددتكاو نعصددط سنعددتبوجين ئددفةنتجحكوعدد نقدد ت ت نبا ددوفضنتجدد ئفتصددت نانالززوزيرباختصاصززا  

عمنو ت نبقميوننجلهفئ نتجعمع نجالساثعم نوتجعيمطةنتجح انبمخاصمصم نتجوزف نتجعخاصنب ئوننتالساثعم انتفي

 دد كم نتجعسددمعع انو دد كم نتجاوصددف نبمألسددهمانوتج دد كم نذت نتجعسددئوجف نتجعحددتوتاانو دد كم نتج ددخص
عدننقدميوننإصدتت ن(ن4)تجق ت نعلسنتننذج نعتتنتالخاصمصم نتجوت تانبمجعمتانويصن.تجوتحتنوالئحاهنتجاي فذف 

عدننتجقدميونن181عكد  انو164عكد  انو160عكد  انون129انو50انو49انون20:نعذتنتجقميونانوتجعوتت
.وتجعوتتنتجعاعلق نبهمن ينالئحاهنتجاي فذف 

2019ديسمبر27المــال

مصنعالحكومة تبحث عن مسترمر استراتيج  للمشاركة ف  

جإلطم ت نوزت انقطمعنتألععمةنتجعممنإيهمنابحثنعننعساثع نتسا تافجينجلع م ك ن ينعصي قمج نانلإلطارا 
تجوزت ان ينحصمتعمنتجسيواانإيدهنجدم انت عدتتتنجاسسدفةن د ك نوتضم  ن.بمج  تك نع ن  ك نتجيقةنوتجهيتس 

 نتجقمبضد نع  وعن ي مءنعصي نجتفتنب  ك نتجيقةنوتجهيتس ن يامجنت طم ت ن دسنقطعد نت ضناعالكهدمنتج د ك
وتيهدمن.عالفدفننإطدم نسديوف م4بعيطق نب جنتجع بن يامجنعتانتيدوتعنعدننت طدم ت نبطمقد نتجكفعموف نجلصيمعم 

. نعمجعفمع نعساثع نتسا تافجينجم انتالا مقنععهنججلبنتحتثنتجاقيفم ن سنتجاصيفتج  تك ناساهتم

2019ديسمبر30البورصة

 ن سنوتجه نعتان  كم نعاخصص، المدخال زيادة اإلنتاج يخفف صدمة ارتفاع أسعار .. صناعة المواسير

جطمقدم نصيمع نتجعوتسف انتجزفمتانتجاسنط ت نعلسنتسعم نعتخال نت يادمجنخدالةنتجعدمعفننتجعمضدففنانبزفدمتانت

متانت يامجانال نتجخطوانبتعمنعننتجع  وعم نتجقوعف نتجاسناي ذعمنتجتوج انوتجاينتعاص نزفوجمء ن، ت يامجف 
تجعاخصصد ن دس«نسدفيمءناد »عبتهنكمعةن ئفةنعجلدةنإتت ان د ك نمةنق.ععمنقلةنتجاكل  نتجكلف نجععلف نتجا غفة

تنخالةنتج ا انتألخفد اانبدتعمنعدننزفدمتانتتجبالساف نصيمع نعوتسف ن تنكبف   جطلدبنعلفهدمنإننتجصيمع ن هت نيعو 
.عننتججهم نتجعي ذانجلع  وعم نتجقوعف انعثةنع  وعم نتجبيف نتجاحاف انوت سكمننتالجاعمعس

2019ديسمبر30البورصة

2019ديسمبر29

"ل الحالالذبح "توافق عل  تأسيس شركة لمنح عالمة « الحكومة

يان ينتجاعمعهنتجفومنتجعوت ق نجكةنعننوزت اينتألوقممنوتجز تع نوتساصدال نتأل تضدتعلننعجلةنتجوز تءان

سسددفةنوتجهفئد نتجعمعدد نجل قمبدد نعلددسنتجصدمت ت نوتجددوت تت نتجامبعدد نجددوزت انتجاجدم انوتجصدديمع نبمجعسددمعع ن ددينا
بفمننصمت نعننعجلةنتجوز تءانتننتجق ت نفساينذج ن ينإطم نح صنوقمةن.”تجذبحنتجحالة“  ك نجعيحنعالع ن

توتنتجتوج نعلسنتجع م ك نتج عمج ن ينعذهنتجصيمع نوعمنا دهتهنعدننتاسدمعن دينحجعهدمن دينتجوقد نتجد تعننوتجعد 
.تجكبف نتجعحاعةنجاع فمنحص نعص ن فهم

2019ديسمبر26أموال الغد

،2020افتتاح مدينة الجلود بالعاشر من رمضان خالل 

انعقبنبتءنتجععةنتجاج فبسنجبعضنوحتتاهمنخالةنتجعمم2020ا ااحنعتفي نتججلوتنبمجعم  نعنن عضمننخالةن

جلوتنبمجعم  نفحفسنزجطان ئفةنع كزنعتفي نتججلوتنتجعاطو اانإيهنسفامنت اام نعتفي نصيمع نتجقمةنانتججم ا
فدم نجيفدهانانتننتجاكل  نتالساثعم ف نجلعتفي نابلغنيحدونعل”تجبو ص ”زجطنجـوتضممنا2020عنن عضمننخالةن

تجعتفيد ان معل نتجعصمي نوعمكفيماهمانوتجع كزنتجطبيانوتجعت سد نتج يفد انوعدوةناجدم انجبفد نعياجدم نعصدمي 

115تجددمنعادد نع بدد اناضددمنيحددون180انتننتجعتفيدد نعلددسنعسددمح نوتوضددحانت ط ددمءوتجعطددمعمنووحددتت ن

جعوتتنتجخممنتجاسنعصيع منبتت نت يامجنبمج عةانوبقف نتجعصمي نامنبفعهمانواعاعتنتجعتفي نعلسنت35عصيع مانبفيهمن
.سفامنتجحصوةنعلفهمنعننعتفي نتججلوتنبمج وبفكس

2019ديسمبر28البورصةجريدة 



حمجدد نعددننتجعحلفد ن دهت نتسددعم نتألسددعي ن،2019ديسععت  31التحليععب ألرألسع ال الاء ععر  األسععت  أسعار  

تسدعي نتسدوتننجيفهدمنجلطدنانوبلدغنعاوسدطنسدع ن790تألسدعي نتجعسدلحنسدع نسدجةنحفدثن.تالساق ت نتجفومن

منجلطنانوسجةن778 منجلطنان778تسعي نتجعخصوصنجيفه  دمنجلطدنانبفيعدمن788وتسعي ن دو انجيفه  جيفه 

منجلطنان780تسعي نتجصخ انبلغنسع ن 780وتسدعي نتجيصد نجيفهدم نجلطدنان798وتسعي نتجسوفتانجيفه 

منجلطنان جيفدهانوسدع ن2400تألسدعي نتألبدفضنوسدجةنعاوسدطنسدع ن.جيفهنجلطن803وتسعي نحلوتننجيفه 

مان2450تألسعي نتألبفضنتجعمتان مان2420وسوب نسفيمءنجيفه  جيفدهنجلطدنانتعدمن2400و وفدمةنتجعدمتانجيفه 

.جيفهنجلطن2400بلغنسع هنتجوتح نتألبفضن

 ددهت نتسددعم نتجحتفددتنتجعحلفدد انعدد نبتتفدد ن، 2019ديسززمبر 31الرالرززا  أسززعار الحديززد المحليززة باألسززوا  

جيفدهنجلطدنان100آتف و10حتفتنتجعصد ففنوسجةنسع ن.نتجطننحمج نعننتجثبم ن ينسع ناعمعال نتجفومن

آتف 10وحتفتنعطفد نجيفهمان250آتف و10وحتفتنتجعامةجيفهمنان450آتف و10حتفتنعزن فعمنسجةن

جيفهنجلطنان100آتف و 10وحتفتنتجع تكبيجيفهان400آتف و10حتفتنب ماوسجةنسع ن.جيفه200و
.جلطنجيفهنآتف10سجةنحتفتنتجععمتانجيفهنجلطنانبفيعمن200آتف و10 سجةنحتفتنس حمنتعمن

بوابة أخبار اليوم

تجفدومتجعسمئف نت ا ع نتسعم نتجذعبانخالةنتجاعمعال ن، 2019ديسمبر31باألسوا  الرالرا  الذهب أسعار 

منجلج تمان677يحون21عفم نوسجةن.جيفهم 4بقفع ن دمان580يحدون18وعفدم نجيفه  يحدون24وعفدم نجيفه 

ددم774 توال تن1523جلددذعبنيحددونتجسددع نتجعددمجعيجيفهددمان فعددمنبلددغن5416تججيفددهنتجددذعبنوبلددغنسددع ن.جيفه 
.جألوقف 

أخبار اليومبوابة 

تجفدومنتساق ت تنعلحو دمنتألجيبف ن هت نتسعم نتجععال ن، 2019ديسمبر31الرالرا  العمال  األجنبية أسعار 

منجل  تءنو15.9820تعممنتججيفهنتجعص انتجفومنتجتوال نتألع فكينوسجةنعاوسطنسع ن جيفهن16.1104جيفه 

جيفددهنجلبفدد انوسددجةنعاوسددطنسددع ن18.0308جيفددهنجل دد تءنو17.8822فسددموانتجفددو وجلبفدد نوتصددبحنسددع ن

منجل  تءنو20.9700تججيفهنت سا جفيين منجلبف 21.1449جيفه   انتج  يد نتجسوفسدوسجةنعاوسطنسدع ن.جيفه 

دددمنجل ددد تءنو16.4441 دددمنجلبفددد انوسدددجل ن16.5813جيفه  جيفدددهنجل ددد تءن14.6409فدددننفمبدددميين100جيفه 

.جيفهنجلبف 2.3070جيفهنجل  تءانو2.2864تجفوتننتجصفيينجيفهنجلبف انوسجةن14.7599و

5عرب ن  

تسداق ت تنعلحو دمنتجفدومنتجع بفد  هت نتسدعم نتجععدال ن،  2019ديسمبر31الرالرا  العربيةأسعار العمال  

وسدجةن.جيفهنجلبفد 4.2952جيفهنجل  تءنو4.2598تعممنتججيفهنتجعص انتجفومنتج فـمةنسعوتانوسجةنسع ن

جيفهن4.3511تجت عمنت عم تاسنجيفهنجلبف انوبلغن53.1609جيفهنجل  تءنو52.7023تجتفيم نتجكوفاسنسع ن

منجلبف 4.3864جل  تءنو جيفه 

5عرب ن  

ت ا عدد نعؤ دد ت ن، ديسززمبر31صززعود جمززاعي لمتشززرا  البورصززة فززي مسززتهل تعززامال  اليززوم الرالرززا  

علفم نجيفهانوصعتن6.2وزتتن تةنتجعمةنتجسوقينبيحونتجفومنانتجبو ص نبصو انجعمعف ن ينعساهةناعمعال ن
وكدذج نت ا دد ن.نيقطد 14025.05جفصدةنإجدسنعسدداوانا%0.63بيسدب نEGX30تجعؤ د نتج ئفسدينجلسدوقن

EGX30عؤ  ن capped يقطد انوصدعتنعؤ د ن16465.27جفصةنإجسنعسداوان%0.86بيسب نEGX50
% 0.73بيسددب ن EGX ESGيقطد انوكدذج نصدعتنعؤ د ن1974.04جفصدةنإجدسنعسداوان% 0.43بيسدب ن

.نيقط 2006.67وصوالنجعساوان
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