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تراجع إنتاج مصر من الصلب خالل ،%14.3ألف طن إنتاج مصر من الصلب العام الماضى بتراجع 574

التقريير وبحسيب .2018مقارني  بديسيمبر % 14.3ألي  نين بتراجيع 574ليسيجل ، الماضي ديسمبر العام 

تصييدرم مصيير إنتيياج الصييلب قييا المننقيي  العربييي  ،World Steelالصييادر ميين مناميي  الصييلب العالمييي  

، كميا 2018مقارني  بإنتياج % 7بتراجع 2019مليون نن من الصلب الخام خالل 7.3بإجمال  واألقريقي  

إلا العالم  ، كما ارتفع إنتاج الصلب 2019بإنتاج الصلب الخام بين دول العالم خالل 22جاءم قا الترتيب 
.2018مقارن  بالعام %3.4بزيادة الماضامليون نن خالل العام 1869.9

عرب فاينانس 

درس بنييا المقيير ،يررسرس اتحررت عاى علررى  صررم  انمررم مررن بنررر اتحررت مار العربرر  اإلمرراراتىالمشررر  

  بحصي  اإلماراتا االستحواذ علا حص  حاكم  من بنا االستثمار العربا اليذ  تسيا م قييل الحكومي  المصيري

مامييل ابييد  ا تاإلميياراتاالمصييادر ان البنييا اضيياقم . لتصييريحام مصييادر مقربيي  ميين البنيياتبعيا % 91.42

. المصيري السيو قياانيار رببي  البنيا للتوسيع قياالعربيالالستحواذ علا حص  حاكم  من بنا االسيتثمار 

اليذ  يسيتحوذ القيومامملوا بقكل قبل كامل للحكوم  المصيري  عبير بنيا االسيتثمار العرباوبنا االستثمار 

0العربي  يملكها اتحاد الجمهوريام % 8.58، إلا جانب حص  %91.42علا حص  نسبتها 

قيير أبيوقيرك  م عكفيأبع قير لألحرمس  تعتر م طررل المناقصرم الجسيرس  لرع مشررعا النتررار نر،  شر رين ، 

االنتهيياء ميين إعييداد كراسيي  قييرون جديييدة لمقييرو  إزاليي  علييا ( ABUK(  الكيماويييلألسييمدة والصييناعام 

ودة عليا بهد  إعادة نرحل قيا مناقصي  محيد، السائل اختناقام مصنعا حامض النيتريا ونترام األمونيوم 

، THyssenkruppقرك  قسخ التعاقد مع المقاول السابق عقب والعالمي عدد من قركام المقاوالم المحلي  

ي  للمقرو  إلا أن تحديد التكلف  النهائمقيرة قهرينمصادر بالقرك  نرح المناقص  الجديدة خالل ورجحم 

.يخضع لعروض قركام المقاوالم

جرييدة علميم، فاينرانسالصنسع  الحياسي يحعى لجىب محت مر لجر   مرن  صرم اتحرت مار ال رعم  بر ي 

صي  بنيا حاب  أن الصندو  السيادي المصري يسعا لجذب مستثمر استراتيج  لالستحواذ علا جيزء مين ح

الحيال  ، مالها عبير زييادة رأسي« إي قاينيانس»االستثمار القوم  ق  قرك  تكنولوجيا تقغيل المنقآم الماليي  

كيل  يويتيوز  . الحكوميي  دون التعارض مع خن  النرح ق  البورص  ضمن برنيام  نروحيام القيركام 

ين البنيا قيميا تتيوز  الحصي  المتبقيي  بالتسياوي بيالقيوم  لبنيا االسيتثمار % 63.6ملكي  إي قاينيانس بواقيع 

ع االسييتثماري  بواقييبنييوا مصيير، والقييرك  المصييري  للمقييروعام مصيير وقييرك  وبنييا المصييري األ ليي  

.للموقع اإللكترون  للقرك منهم وققًا لكل % 9.09

صيرح ،النرا لل طراا % 100قس نطرل بعض شرنار ال عار المحل م بنحبم : مسير الصنسع  الحياسي 

ت  يمكين جهاز مقروعام الخدم  الونني  سو  يحدد القركام الالسيادي إن المدير التنفيذي لصندو  مصر 

قيارك  ميع إلا أن الصندو  سو  يجري دراسيام جيدو  للتقيييم وتحدييد نسيب المالبورص  القتا نرحها ق  
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مصراعى

ا جسيرسدا باحرم  EGX70 “"البعرصرم المصرريم تسشرن مًشررد EWI  تدقين البورصي  المصيري   األحيد

EGX70جدييًدا باسيم مؤقيًرا 2020/2/2المواقق  EWI )  )  بحسيب بييان مين البورصي  متسياوي األوزان

قيرك  قي  البورصي  المصيري  مين حيي  قيمي  السييول  70البيان إن المؤقر يقيس أداء أقضل السبم ، وقال 

وبمـيـا يتواقـيـق ،EGX70وإلغاء المؤقر الحال  ،EGX30والنقان بعد استبعاد القركام المكون  لمؤقر 

.مــع أقضــل الممارســام الدوليــ  قــ  مجــال إدارة مؤقــرام أســوا  األورا  الماليــ 

2020فبراير 1



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 
2020فبراير 5االربعاء 

2020/1/29السعر في  2020/2/5السعر في  نوع/ الشركة 

10000 10000 حديد عز

10000 10000 حديد بشاي 

9950 9950 حديد العتال

9950 9950 حديد المصريين

9900 9900 حديد عطيه

770 793 المسلحاالسمنت

760 763 اسمنت اسوان

763 770 اسمنت المخصوص

2460 2460 اسمنت أبيض سوبر سيناء

2500 2500 االسمنت األبيض العادة 

جريدة البورصة

Cement Egypt

البنك المركزي المصري

2020/1/29السعر في 2020/2/5السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.85 15.75 15.85 15.75 دوالر أمريكي

17.43 17.32 17.48 17.34 يورو

20.62 20.50 20.65 20.50 جنيه إسترليني

14.53 14.43 14.50 14.36 ين ياباني100

4.22 4.20 4.22 4.18 لاير سعودي

52.16 51.79 53 52.42 دينار كويتي

4.31 4.29 4.32 4.28 درهم إماراتي

موقع البورصة

2020/1/29السعر في  2020/2/5السعر في  الوحـــدة

787 782 24عيار 

689 684 21عيار 

591 586 18عيار 

5512 5472 الجنيه الذهب

رمعدل التغي 2020/2/5في المؤشرقيمة المؤشر

0.52% 13987.16 EGX 30

0.34-% 1267.94 EGX 70 EWI

0.8% 1390.9 EGX 100

-0.28% 545.99 مؤشر النيل
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