
المصري اليوم 

سرمجلدسرأصدر ر يد ،االقتصااديةرئيس الوزراء يصدر قراراً بمهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية 

:رمسدتو  نالبشأنراالختصاصاتروالمهدا رالمووةدبربدوزا لرالتخةد ةروالتوم دبراالقتصدار بر لد رق ا اًرالوز اء

ةرالتوم دبرخةدإ دراررود رالرد ا ر لد رأنرتردو رالدوزا لربمجدا رالتخةد ةرفد رف،والتوم براالقتصدار بالتخة ة

 اتروالخةدةروالعمد ر لد رتير دتراتسدانربد نرتوف درراالسدت ات ج،راألجد المسترامبرةو لدبرومتوسدةبروقصد  لر

التوم دبرا رمجدوفد .روقواو نر بدةرذدرارالموازودب،رللرولبالرةا  برواست ات ج برالتوم بروقاوونرالموازوبرالعامبر

 ؤ ددبرمصدد ر)ترددو رالددوزا لربصدد اابرومتابعددبرتوف ددرراسددت ات ج اترالتوم ددبرالمسددترامبرالوةو ددبراالقتصددار ب
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أموال الغد

را لركشد ر يد سرمجلدسر ،«لإلسكانمدينة نصر »لـألول عملية توريق « المصرف المتحد»ضمان من 

مال  نرجو هرلصالحرش كبرمر وبروص ر305 صرا رخةابرالضمانرالالز رلعمل برتو  ترالمتيرر نرالمص  ر

هارالمال دبر ةا رجهوررالمص  رالمتيررالمستم لرلر  رالش كاترالمصد  بروتعيد  رقدر اتوالتعم  رف رلإلسكانر

 رالمتيدرر صرا رالمصد ويو ر.رأسوانرالما روالبو صبرالمص  بف روالعم ر ل رفتحرآفانرجر رلرلالستثما ر

لسد ولبرتدوف  راصد  ر نرخةابرالضدمانرألو ر مل دبرتو  دترلصدالحرشد كبرمر ودبروصد رلإلسدكانروالتعم د ،ر

ور دد ركافددبرىالمصدد المال ددبربيل دداترمبتكدد لرتددأت رضددمنراسددت ات ج برالمصدد  رالمتيددررلتفع دد رومددوراالقتصددارر

.ر2030الرةا اترالمال بروالصوا  برواإلوتاج بروفرارل ؤ برالرولبرالمص  بر

ر رمسديول رالترد ر يد سرجهدازرتوم دبرمر ودبربدباالروبيك  ، بدء تشغيل المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الجلود 

،رالجلدور ودبرمش وعرمر وبرالجلورربال وب ك ،رورلكرلبيثرتعز زرالتعاونرالمشت كربد نرجهدازرمر ودبربدر رومر

التل فووداتر– بداءرالكه“مواقشبرز ارلرالخرماتراللوج ست بربمر وبرالجلورربال وب ك روالت رتشدم راللراءروتواو ر

ألذم ددبرويدد اًر،رالتوم ددبي ددثرتسدداذ رتلددكرالخددرماترفدد راسددتر ا روز ددارلرمعددر ر”ال ي سدد بالةدد نر–الغددازر–

رداترموضياًرأنرجهازرالمر وبرلنر درخ رجهدراًرأورمسدا رلرلمر ودبرالجلدورربعدرراليصدو ر لد رالمواف،رالمش وع

.”ذ يبرالمجتمعاترالعم او ب“المةلوببروالالزمبرمنرالجهبرالمختصبر

  ركشفترالمؤش اترالمال برلشد كبرأبدوق، االولمليار جنيه خالل النصف 1.4لـسمدة لألقير بو أرباح أتراجع 

برالد ر نرالوصد راألو رمدنرالعدا رالمدال رالجدا جرت اجد رصداف ر بدحرالشد كالك ماو بر،رلألسمرلروالصوا اتر

وت اجعدت.رالماضد رمل دا رجو دهرأ بايداًرخدال روفدسرالفتد لرمدنرالعدا رالمدال ر1.65مراب رجو هر،رمل ا ر1.43

مل دا رجو دهربوها دبرر سدمب ،ر3.99   اراترالش كبرخال رالستبرأشه راألول رمدنرالعدا رالمدال رالجدا جرلتسدج ر

يهددارالشدد كبراوخفددابرأ باوأ جعددتر.رمل ددا رجو ددهرخددال روفددسرالفتدد لرمددنرالعددا رالمددال رالسددابترلدده4.13مرابدد ر

وكددرلكرجو ددهر،ر4150جو ددهرللةددنر لدد ر4700الوصددف بر لدد راوخفددابرأسددعا رالب دد راليدد رللسددونرالميلدد رمددنر

0الخا ج راوخفابرمتوسةاترأسعا رالتصر  ربالسونر

مجدرًرارايتدر رالصد اع،البلياتحول رسوم « الصلب المتكاملة»و« الدرفلة»الصراع يتجدد بين مصانع 

و رددرر.بدد نرمصدداو رر فلددبرالير ددررومصدداو رالصددلبرالمتكاملددبريددو رال سددو رالمف وضددبر لدد روا راترالبل ددت

استم ا ريا ر ر نرخساي ذ روأوه رمهرَّرونربالتوق ر نرالعملإل النرمؤتمً ارصيف ًّارالر فلبأصيابرمصاو ر

صددوا ته رتمدد ربموعةدد رخة دد رفدد ريدد راوخفددابرال سددو رأخدد ىر،ورأكددروارأنرواي ددبرمددنر.رال سددو راليال ددب

0المستو ررالبل ترالمف وضبر ل ر
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يصدرتر،2019ف  الخدمات المصارفية خاالل ” األسرع نموا ” تحصد جوائز القابضة « كابيتال أي إن » 

ما  برللعدا رف رمجا رالخرماترالمصد ف براالسدتث” األس عروموار“ ش كهر نرأجركاب تا رالرابضبرجايزلرالش كبر

مدنرفد رمجدا رخدرماتر را لراالسدتثما ” األسد عرومدوار“ الشد كبرجدايزلرالد رالتدوال ر،رباالضدافبرالثاو ر لد ر

.ر جرفد رالعدال  يرىرأكب رالمجدالتراإلوجل ز دبرالمتخصصدبرفد رالتيل د رالمدال روالتجدافا واوسر،ر وت واشووا ر

 اترالروم دبرالرابضبرالتابعبرلبوكراالسدتثما رالردوم ر لد رارا لرالعر دررمدنرالمشد وكاب تا تعم رش كبرانراجر

0المص جرالوةو برالمشت كبرب نروزا اترمختلفبروالرةاعرالخا رلر  رالومورف رالسونر
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بنك االستثمار القومي 

National Investment Bank

الدعم الفني لالستثمار

األخبار االقتصادية األسبوعية

الحـــديد و األسمنت

الـذهـب

أهم العمالت أسعار 
و األجنبيهالعربية

ةالبورصة المصري

بالجنيـــه المصريأسعار أهم السلع المحلية 
2020يناير 29االربعاء 

2020/1/22السعر في  12020/1/29السعر في  نوع/ الشركة 

10450 10000 حديد عز

10400 10000 حديد بشاي 

10250 9950 حديد العتال

10100 9950 حديد المصريين

10100 9900 حديد عطيه

773 770 المسلحاالسمنت

763 760 اسمنت اسوان

770 763 اسمنت المخصوص

2460 2460 اسمنت أبيض سوبر سيناء

2500 2500 االسمنت األبيض العادة 

جريدة البورصة

Cement Egypt

البنك المركزي المصري

2020/1/22السعر في 2020/1/29السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.85 15.75 15.85 15.75 دوالر أمريكي

17.57 17.46 17.43 17.32 يورو

20.81 20.68 20.62 20.50 جنيه إسترليني

14.41 14.32 14.53 14.43 ين ياباني100

4.23 4.20 4.22 4.20 لاير سعودي

52.23 51.80 52.16 51.79 دينار كويتي

4.32 4.29 4.31 4.29 درهم إماراتي

موقع البورصة

2020/1/22السعر في  2020/1/29السعر في  الوحـــدة

779 787 24عيار 

682 689 21عيار 

585 591 18عيار 

5456 5512 الجنيه الذهب

رمعدل التغي 2020/1/29في المؤشرقيمة المؤشر

�s�}�r�v% 13762.14 EGX �u�r

�s�}�u�z% 534 EGX �y�r

�s�}�w�u% 1384.63 EGX �s�r�r

1.71% 552.79 مؤشر النيل
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