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مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

هاا واتاتامارها ما  كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس عن أن قيمة األصول التي تم حصرها وجارٍ بيع
جهااا  مليااار جنيااي مشااير ا  ااا  أن التقياايم النهااالب  ااتم قةااي الةياا  مةا اار  لااب الماازا ا  ماان  ااالل ال100القطاااا الصاااد تقاادر بمااا  ااز  ع اا  

  المساااحي المصتصااة وأفااام المصاادر أفااي بالصعااي تاام حصاار جمياا  األصااول بشاااي كامااي ع اا  مسااتو ا  الشااركا  كلهااا وبالصعااي تاام الر اا
لةيا  ملياار جنياي  أبلةهاا أراٍو ومةااٍن    تاا  اا  أفهاا جااهز  لالتاتغالل وحاول مسااحة تلاا األرافاي الجااهز  ل100لةعضها وتصي قيمتها  ا  

مليااار جنياايه معتةاار ا أن المةلاا  كاااٍم للقياااو بعمليااا  تطااو ر كااي 32مليااون متاار م باا ه قيمتهااا تتعااد  1.4أ ااار المصاادر  ااا  أفهااا تةلاا  حااواا  
 وفيااة ملياار جنياي وتادا  جاز  ماان الماد وفيا  ع ا  الشاركة والتاي بالصعاي تام مةا لااة عاد  مان قطا  األرافاي لسادا  مد21الشاركا  بتالصاة 

.بنا ا تتامار القومي 

اليوم السابعمليار جنيه أصول جاهزة للبيع واالستغالل100: مصدر بالقابضة للقطن والغزل
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كد  رئيس بنا تنمية الصا را  فجاح مصر ها لب تحقيق مستهد ا  الصطة ا تتراتيجية األوا  التي ُوفعت لب ت ه وكان من 2016ةتمةر أ
أعااواو تركااز بشاااي أتاتااي ع اا  تقو ااة الاادور األتاتااي للةنااا لااب 5مااا تطلااا صاايابة اتااتراتيجية جد ااد  ماادتها 2022المقاارر أن تنتهاا  لااب 

 اي األ ارا  والصادما  تعز ز قطاا التصد ر المح   ما  المنا ساة بقاو  لاب مجاال الصاير ة التجاد اة بصادماتها المصتلصاةه وا هتمااو بنشاا  تمو 
مليااار جنيااي 54 ااا  % 108أعااواو تحقيااق فمااو لااب حجاام األصااول 3أفااا ت أن اا ار  التنصية ااة والمااوسصين اتااتطاعوا  ااالل . الةنايااة الرقميااة
مليااار جنياايه 29مسااجلة صااال  % 163.6ه كمااا فماات القااروو (2016–2015)مليااار ا فها ااة العاااو المااااب 26مقارفااة ماا  2019بنها ااة  وفيااو 
0( 2019-2018)مليار ا فها ة العاو المااب 44مليار جنيي  ا  26مليار ا  الل فصس الصتر ه وزا   الو ائ  من 11مقارفة م  

المال%108تنمية الصادرات يقفز باألصول لـ 
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كةاار  صاا  صاارح  محااا ب الةنااا المركااز  المصاار   ن األوفاااا النقد ااة القو ااة لالقتصااا  المصاار   تاااهمت لااب اتصااا  قاارار اا نااين  باا جر  ا  أ
عااامر أن أفااام. تاااد صي ألتااعار الصائااد  األتاتااية الجنيااي  بهاادم  عاام الحاومااة و الشااركا  المحليااة لااب مواجهااة تااداعيا   ياارو  كوروفااا

ت  ليااون 1.8لا  موفاحا أن القاروو بالعملاة المحليااة لاد  الةناو  تة” الصصا  التااد صي ألتاعار الصائاد  تااوم  حقاق  عماا قو اا للشااركا “
كز  القارار تاب  محا ب الةنا المر.  عن  تو ير عشرا  المليارا  بهدم تصصيف أعةا  القطاا الصاد% 3جنييه و ص  الصائد  عليها بنحو 

وجيههاا ت  ليون جنيي و ص  الصائد  عليها  و ر مةال  كةير  تايتم ت4تستصيد مني وزار  المالية أ ضا بشاي كةير هنا    ون محلية تتجاوز 
0لقطاعا  أ ر  تصدو المواطنين

المالحكومةالخفض التاريخي لسعر الفائدة يوفر مليارات للشركات وال: محافظ البنك المركزي 
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كد العضو المنتدب لشركة تينا  للمنجنيز أن صناعة السةائا محدو    مصار محادو ه و   ل مصره  اصة أن  او المنجنيز مرتص  الجو   ل أ
ا  فنا فمتلا احتياطاا  كةيار  مان المنجنياز مانصص  الجاو   والاة   حتااا  اا  معالجاة وأفاام  فناا بادأفا بالصعاي 0تيما القابي للتصني ه   ت 
ا أن السوق المح    حتااا فحاو  وبالتااا ألاف طان تانو ا 100عملية ر   جو   الصاو بصةرا  محليةه وبالتعاون م  مركز بحوث الصلزا ه   ت 

ا بصارو جماار  عليهاا  اصاة  فهاا تاد ي بادون جماار   لماا   الصااو حاين  اتم  ارو جماار  ع ا  الا  تم اتتيرا  السةائا من الصارا مطالة 
نا ساة تاد ي مصار صناعة السةائاه مما  ز اد مان تالصتناا مقارفاة بالمساتور  أوفام أفاي مان بيار المنطقاي تار  المنتجاا  المل التي تد ي 

.بدون جمار ه معتةرا أن  رو جمار  عليها  حم  الصناعة من جافا و ز د من تنا سية  ركا  مصر من جافا آ ر

فرض جمارك على المنتجات المستوردة المثيلة يحمى الصناعة : سيناء للمنجنيز
حكومة

س

عرب فاينانس
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 و ر لااي ملياون وحاد  حراد اة لاب تجاد  الصاالم باين مصااف  الحد اد 4,5تسةا قرار الحاوماة بصصا  أتاعار الغااز  الطةيعاي للصاناعة عناد 
السالةية الناتجاة قادمتها الحاوماة لتصصاي  حاد  التاداعيا التا حيث تر  المصاف  المتااملاة أن حزماة الحاوا ز الدر لةالمتااملة ومصاف  

ز د من الصجو  بين أفها تصلق مالدر لةعن  يرو  كوروفا ع   الصناعة المص  ة ه كما أفها مطالا قد مة لتحصيز ا قتصا  حين تر  مصاف  
.والمصاف  المتااملة وتطالا ب لغا  الرتم الصا ر ع    اما  الحد دالدر لةمصاف  

أموال الغدالبيليتخفض أسعار الغاز يجدد الخالف بين مصانع الحديد بسبب رسوم 

2020مارس 18

عقاد ااة ع اا  قالاات رئاايس الشااركة القابضااة للسااياحة والصنااا ق التابعااة لااوزار  قطاااا األعمااال العاااو  ن قاارار مجلااس الااوزرا  بوقااف الضاارائا ال
ل أ هر؛  طو  جيد  لمواجهة آ ار  يرو  كوروفا ع   القطاا ولان ااجارا  األهام هاو معالجاة فقاغ اا اغال  اال3المنشآ  السياحية لمد  

ااا لااا صااد  الةلااد كملاات. الصتاار  المقةلااة و ق  يااة للو ااا  بالتزاماتهااا الصنااا ق والمنشااآ  السااياحية لااب الوقاات الااراهن تحتاااا اااا  تسااهيال  بنا: "وأ
أ اهر باافاا ة 6أعواو و    اول قسط بعد 3منم تلا المنشآ  قروو ميسر  لمد  ل وتعو   تراج  فسا اا غال حيث  جا النظر 

".أ هر ا ضا لتصصيف األعةا  عنها6اا   عصائها من      واتير المياه والغاز والاه با  ومن     التأمينا  ا جتماعية لمد    تقي عن 

عرب فاينانسالقطاع السياحي بحاجة لقرارات سريعة لمواجهة تراجع نسب اإلشغال بالفنادق 
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فرض جمارك على المنتجات المستوردة المثيلة يحمى الصناعة : سيناء للمنجنيز
حكومة

س



88العدد 

الخميس
2020مارس19

2020/3/11السعرفي 2020/3/18السعر في  الشركة

9750 9750 حديد عز

9550 9550 حديد بشاي 

9550 9550 حديد العتال

9500 9500 حديد المصريين

9500 9500 حديد عطيه

الحديد

األسمنت 2020/3/11السعرفى 2020/3/18السعر في  الشركة

798 800 االسمنت المسلح

773 775 اسمنت اسوان

780 785 اسمنت المخصوص

2460 2460 اسمنت أبيض سوبر سيناء

2500 2500 االسمنت األبيض العادة 

الذهب
2020/3/11السعرفي 2020/3/19السعر في  الوحـــدة

827 775 24عيار 

729 678 21عيار 

631 581 18عيار 

5832 5424 الجنيه الذهب 

2020/3/11السعر في 2020/3/18السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.76 15.66 15.79 15.69 دوالر أمريكي

17.96 17.84 17.32 17.20 يورو

20.54 20.42 18.72 18.61 جنيه إسترليني

15.06 14.94 14.70 14.60 ين ياباني100

4.20 4.17 4.20 4.18 لاير سعودي

51.59 51.59 50.95 50.58 دينار كويتي

4.27 4.24 4.30 4.27 درهم إماراتي

أهــــــم العمــــــالت 
العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واألجنبية

أسعار أهم السلع المحلية بالجنيـــه المصري

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار
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ةالبورصة المصري

مؤشرات البورصة 

التغير معدل 2020/3/18قيمة المؤشر في  المؤشر

-4.84% 8756.7 EGX 30

-5.67% 843.35 EGX 70 EWI

-5% 927.86 EGX 100

2.19% 598.72 مؤشر النيل

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار


