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أهم األخبار

اضغط على العناوين

هشام جاد اهلل رئيسا وعضوا 
منتدبا لشركة أوراسكوم بيراميدز 

للمشروعات الترفيهية

عمومية فوري تنظر إبرام عقد قرض 
مع صندوق المشروعات المصري 

األمريكي.. 31 ديسمبر الجاري

حديد عز تتكبد 4 مليارات 
جنيه خسائر مجمعة في 

9 أشهر بانخفاض 5%

وزير المالية: نمو االقتصاد 
المصري يتجاوز 5.5% 

العام المالي المقبل

رئيس الوزراء يكلف بتوفير 
أكبر قدر ممكن من أسطوانات 
األكسجين لعالج مرضى كورونا

ــدمــان  ــار جــول ــم ــث ــك االســت ــن اســتــبــعــد ب
ساكس، Goldman Sachs أن تحقق األسهم 
يناير،  شهر  خالل  مكاسب  أية  األمريكية 
سجلتها  الــتــي  الــقــويــة  ــاعــات  ــف االرت بــعــد 
مؤخرا، إال أنه توقع مكاسب قوية لألسواق 

.2021 الجديد  العام  خالل 
في  بــايــدن  فــوز  إن  البنك  تقرير  ــال  وق
بالتوصل  والتفاؤل  الرئاسية  االنتخابات 

أدى  كورونا،  لفيروس  مختلفة  لقاحات  إلى 
دوالر  مليار   52 بلغت  تدفقات  دخــول  إلى 
ــى األســهــم والــصــنــاديــق األمــريــكــيــة منذ  إل

نوفمبر. شهر 
ــفــيــذي لــشــركــة  ــن ــت واعـــتـــبـــر الـــمـــديـــر ال
العايدي،  أشرف  استراتيجي،  انترماركت 
في  توزيعه  وبدء  المبشرة  اللقاح  أنباء  أن 
توقعات  لبناء  فــرصــة  منحت  بريطانيا، 
مع  مقابلة  في  موضحا  لألسواق،  مغايرة 
المقبل  العام  من  األول  الربع  أن  “العربية” 
دقــة  أكــثــر  ــرات  ــقــدي وت ــطــورات  ت سيشهد 

األسواق. على  اللقاح  لتأثير 
المؤشرات  فتحت  أمــس،  تــداوالت  وفي 
تراجع،  على  ستريت  وول  فــي  الرئيسية 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  تصاعد  يهدد  إذ 

االقتصادي. التعافي  بتقويض  كورونا 
ــرون تــقــدمــا فــي  ــم ــث ــســت ــم ويـــتـــرقـــب ال
ــأن حــزمــة  ــشـ ــة بـ ــاريـ ــجـ ــات الـ ــاوضـ ــفـ ــمـ الـ
المتحدة  الواليات  في  جديدة  مساعدات 

بكوفيد19-. مرتبطة 
الصناعي  جــونــز  داو  الــمــؤشــر  وهــبــط 
إلــى   0.24% ــادل  ــع ي بــمــا  نــقــطــة،   71.84

نقطة.  29997.95
 500 بــورز  آنــد  ستاندرد  المؤشر  وفتح 
8.91 نقطة، أو %0.24 إلى  على انخفاض 

نقطة.  3683.05
 16.77 المجمع  ناسداك  المؤشر  ونزل 

12503.17 نقطة. نقطة، أو %0.13 إلى 
ــرى، فـــإن ارتــفــاع حــاالت  مــن جــهــة أخــ
الضعيفة  االقتصادية  والبيانات  اإلصابات 
المدى  على  لألسهم  خسائر  إلــى  ستؤدي 

لقصير. ا
لــقــاح  تــوزيــع  ــدء  بـ الــتــقــريــر أن  وتــوقــع 

فيروس كورونا وعودة الحركة االقتصادية، 
ستؤدي إلى ارتدادات قوية ألسواق األسهم 

.2021 على مدار عام 
أداء  تباين  اإلقليمي،  المستوى  وعلى 
منطقة  فـــي  الــرئــيــســيــة  األســـهـــم  أســــواق 
الخليج عند اإلغالق. وسجلت بورصة دبي 
مكاسب كبيرة، بعدما توقعت شركة طيران 
ديسمبر  ــي  ف مــرتــفــعــا  نــشــاطــا  ــارات  ــ اإلمـ
من  المسافرين  عــودة  بفضل  األول  كانون 

عطالت.
 ،2% دبي  في  الرئيسي  المؤشر  وصعد 

ــعــقــاريــة، أكــبــر  ــار ال ــادة ســهــم إعــم ــ ــع زي م
 3.5% باإلمارة،  العقاري  التطوير  شركات 

.11% لالستثمار  دبي  وقفز سهم 
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر %0.4 بقيادة 
بنوك  أكبر  األول،  أبوظبي  بنك  سهم  صعود 
اإلمارات، %0.3 وارتفاع سهم الدار العقارية 

%1.6، بحسب ما ورد في “رويترز”.
ــؤشــر الـــســـعـــودي الــرئــيــســي  ــم ونــــزل ال
مــصــرف  ســهــم  بــخــســارة  مــتــأثــرا   ،0.3%
سليمان  د.  سهم  وهبوط   0.8% الراجحي 

.3.1% الطبية  للخدمات  الحبيب 

جولدمان ساكس يتوقع ارتفاعات قوية ألسواق األسهم في 2021
وكاالت

المصرية  البورصة  مــؤشــرات  اختتمت   
بدعم  جماعي،  ارتفاع  على  أمس  تعامالت 
للمستثمرين المصريين  الشرائية  القوى  من 

والعرب.
عند   EGX30 الرئيسي  المؤشر  وتداول 
صــعــوًدا  محقًقا  نقطة،   11019 مستوى 

.0.22% بنسبة 

 ،CIB  وسجل سهم البنك التجاري الدولي
بالثالثيني،  األكبر  النسبي  الــوزن  صاحب 
ارتفاًعا بنسبة %0.05، وأغلق عند مستوى 

62.61 جنيه.
وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويي 
على  و0.85%   ،0.79% بنسبة  األوزان 

الترتيب.
ــام الـــــتـــــداوالت مــبــلــغ  ــجــ وســـجـــلـــت أحــ
1.656.039 مليار جنيه على 190 شركة من 

خالل 57.601 ألف عملية.

من  صفقة  تنفيذ  الــتــداوالت  وتضمنت 
الكبير  الحجم  ذات  الصفقات  آلية  خــالل 
والقرى  للفنادق  بيراميزا  شركة  أسهم  على 
سهم  ألــف   500 لعدد  المصدرة  السياحية 

بقيمة إجمالية 10.250 مليون جنيه.
 87 ألســهــم  السوقية  األســعــار  وارتــفــعــت 
تتغير  لم  حين  في   62 تراجع  مقابل  شركة 

أسعار 40.
واتجهت تعامالت المستثمرين العرب نحو 
الشراء محققين صافًيا بقيمة 34.187 مليون 

لألفراد،  جنيه  مليون   33.512 منها  جنيه، 
و674.517 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعامالت المستثمرين المصريين 
جنيه،  ألــف   725.209 بقيمة  شــراء  صافي 
ــي حــقــقــت صافي  ــت ــدعــم مــن األفـــــراد ال ب
جنيه،  مــلــيــون   19.497 بقيمة  مــشــتــريــات 
من  بيع  صافي  جنيه  مليون   18.772 مقابل 

المؤسسات.
على  البيعي  االتــجــاه  سيطر  حــيــن  فــي 
وسجلوا  األجــانــب،  المستثمرين  تعامالت 

منها  جنيه،  مليون   34.912 بقيمة  صافًيا 
و4.241  للمؤسسات،  جنيه  مليون   30.670

مليون جنيه لألفراد.
واستحوذ المصريون على نسبة 89.18% 
من إجمالي تعامالت البورصة، بينما استحوذ 
األجانب على %4.59 والعرب على 6.23% 

بعد استبعاد الصفقات.
عــلــى 15.61%  الــمــؤســســات  وســيــطــرت 
من  المعامالت  باقي  وكانت  التعامالت  من 

نصيب األفراد بنسبة 84.38%.

الجاهزة  للمالبس  دايــس  سهم  وتصدر 
قائمة األكثر ارتفاًعا بنسبة %15.02، تاله 
بنسبة  –راكتا  الورق  لصناعة  العامة  سهم 
%9.88، ثم سهم العربية لمنتجات األلبان 

آراب ديري– باندا بنسبة 9.87%.
العربية الستصالح  في حين تصدر سهم 
بنسبة  انخفاًضا  األكــثــر  قائمة  ــي  األراضــ
لالستثمار  العالمية  سهم  ــاله  ت  ،7.11%
العقارية  سهم  ثم   ،6.03% بنسبة  والتنمية 

للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.86%.

البورصة تصل إلى مستوى 11019 نقطة بدعم
من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح

مطلعة،  مصادر  من  حابي  نشرة  علمت 
قرض  قيمة  بنصف  احتفظ  مصر  بنك  أن 
قيمته  ــبــالــغ  وال تــقــريــًبــا،  ديــفــلــوبــرز  أورا 
فيه  ويشارك  جنيه،  مليار   2.54 اإلجمالية 
واإلمارات  واإلسكان  التعمير  هي:  بنوك   3
لتنمية  الــمــصــري  والــبــنــك  الــوطــنــي  دبـــي 

الحكومي. البنك  جانب  إلى  الصادرات 
مصر  بنك  نصيب  أن  المصادر  وتابعت 
عمليات  قاد  الــذي  المشترك  القرض  من 
مليار   1.250 نحو  يبلغ  وترتيبه،  ــه  إدارتـ

قلياًل. عليها  يزيد  ما  أو  جنيه 
استحواذ  عن  لحابي،  المصادر  وكشفت 
ــي الــوطــنــي عــلــى حصة  ــارات دب ــ بــنــك اإلم
فيما  جنيه،  مليون   400 على  تزيد  تمويلية 
الصادرات  لتنمية  المصري  البنك  اقتنص 
جنيه،  مــلــيــون   350 بقيمة  شــريــحــة   EBE
واإلســكــان  التعمير  بنك  مساهمة  وبلغت 

جنيه. ماليين   510
مليار  نحو  أن  إلــى  المصادر،  وأشــارت 
ستوجه  المشترك  القرض  قيمة  من  جنيه 
شركة  عليه  حصلت  سابق  قــرض  إلغــالق 
من  الجاري  العام  منتصف  ديفلوبرز  أورا 
إنشاءات  أعمال  تمويل  بغرض  مصر،  بنك 
بمدينة   ZED مشروع  من  األولــى  المرحلة 
 165 مساحة  على  الــمــقــام  ــد،  زايـ الشيخ 

فداًنا.
للتطوير  ديفلوبرز  أورا  شركة  وأعلنت 
عن  الــجــاري،  ديسمبر  مطلع  الــعــقــاري، 
األجل  طويل  مشترك  قرض  عقد  توقيعها 
مع  جــنــيــه  مــلــيــار   2.5 إلـــى  تــصــل  بــقــيــمــه 
دبي  واإلمــارات  مصر،  هي:  بنوك  أربعة 
والتعمير  الــصــادرات،  وتنمية  الــوطــنــي، 
لتمويل  سنوات،  ثماني  لمدة  واإلسكان، 
للمرحلتين  اإلنشائية  التكاليف  من  جزء 
الشيخ  “زد”  مشروع  من  والثانية  األولى 

زايد.
إن  ســاويــرس،  نجيب  الــمــهــنــدس  وقـــال 

ــى تــطــويــر  ــهــدف بــاســتــمــرار إلـ الــشــركــة ت
وتؤمن  وعملية،  وفاخرة  مستدامة  أحياء 
المرحلة  بالقدرة على تخطي تحديات هذه 

وتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مشاريع 
السوق  إلى  بالثقة  وجديرة  مبتكرة  تنموية 
تأكيًدا  القرض  هذا  يعتبر  كما  المصرية، 

إمكانيات  في  المصرية  البنوك  ثقة  على 
بوعودها  الــوفــاء  على  وقــدرتــهــا  الــشــركــة 

عمالئها. لجميع 

ديفلوبرز  أورا  وقعت   ،2020 مايو  وفــي 
لإلنشاء  أوراسكوم  شركة  مع  عقًدا  مصر، 
زد  لمشروع   01A المرحلة  لبناء  والصناعة 
توقيع  تم   ،2020 زايد، وفي سبتمبر  الشيخ 
الحديثة  الهندسة  رواد  شركة  مع  عقدين 
 B01 المرحلة  لبناء  لإلنشاءات  وريــدكــون 

المشروع. لنفس 
متعدد  زايـــد  الــشــيــخ  زد  مــشــروع  ويــعــد 
مراحل  ســت  مــن  ويتكون  االســتــخــدامــات، 
وحدة سكنية  ألف   4.500 من  أكثر  تتضمن 
وحــدات  إلــى  باإلضافة  التشطيب،  كاملة 

وتجارية. إدارية 
ما  لضخ  مصر  ديفلوبرز  أورا  وتخطط 
ــي أعــمــال  ــارات جــنــيــه ف ــي ــن 3 مــل يــقــرب م
اإلنشاءات خالل العام المقبل، في مشروعي 
تعمل  الـــذي  إيــســت  وزد  زايـــد  الــشــيــخ  زد 
الجديدة،  القاهرة  مدينة  في  الشركة  عليه 
من  األخير  الربع  خالل  فيه  البدء  والمقرر 
للرئيس  سابقة  تصريحات  بحسب  الــعــام، 

التنفيذي للشركة هيثم عبد العظيم.

بنك مصر يحتفظ بنحو 50% من قرض أورا ديفلوبرز
البالغ قيمته اإلجمالية 2.54 مليار جنيه بأجل 8 سنوات

اإلمارات دبي يستحوذ على حصة تزيد على 400 مليون جنيه وتنمية الصادرات يقتنص
350 مليوًنا و510 مليوًنا لبنك التعمير واإلسكان

أمنية إبراهيم

المهندس نجيب ساويرس 

مليار جنيه من 
التمويل توجه 

إلغالق قرض سابق 
حصلت عليه 

الشركة من
 البنك الحكومي

جــهــيــنــة  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  ــرر  ــ ق
ــاإلجــمــاع، على  ب الــغــذائــيــة  لــلــصــنــاعــات 
محمد  بــن  الــلــه  عبد  بــن  محمد  تعيين 

اإلدارة. مجلس  رئيس  بمنصب  الدغيم 
سيف  تعيين  قررت  قد  الشركة  كانت 
إلقاء  عقب  الــرئــيــس  منصب  فــي  ثــابــت 
القبض على صفوان ثابت رئيس الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، أن 

منصب عضو  تقلد  الدغيم  الشيخ محمد 
عام  منذ  جهينة  بشركة  اإلدارة  مجلس 
األعــمــال  بمجلس  عــضــو  وهــو   ،1983
ــودي وعــضــو بــالــغــرفــة  ــســع الــمــصــري ال
بالمملكة  الدوادمي  بمحافظة  التجارية 

السعودية. العربية 
العديد  الدغيم  محمد  الشيخ  وشغل 
في  واإلشرافية  ــة  اإلداري المناصب  من 

وزارة  ومنها  الهامة  الـــوزارات  من  عــدد 
النقل. ووزارة  المالية 

للبيان،  وفــًقــا  اإلدارة  مجلس  ويــؤمــن 
الــكــوادر  مــن  الــعــديــد  تمتلك  جهينة  أن 
على  يعمل  متمكن  إدارة  وفريق  المتميزة 
وتبني  المهنية  المعايير  أعــلــى  تطبيق 
إدارة  فــي  المتبعة  الــمــمــارســات  أفــضــل 

وااللتزام. المخاطر 

محمد الدغيم رئيًسا لمجلس
إدارة جهينة

وزارة  قــيــام  على  الـــوزراء  مجلس  وافــق 
تكنولوجيا  شــركــة  مــع  بــالــتــعــاقــد  الــمــالــيــة 
fi- فاينانس إي  المالية  المنشآت  ”تشغيل 

لجان  لتنفيذ منظومة  وذلك  nancee-e“؛ 
الجهود  إطار  في  وذلك  الضريبي،  الطعن 
تكنولوجيا  لتعظيم دور مشروعات  المبذولة 
والتي  ــوزارة  ــ ال تتبناها  الــتــي  المعلومات 
الـــوزارة،  أنظمة  جميع  ميكنة  إلــى  تهدف 

الحكومة توافق على التعاقد مع إي فاينانس 
لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي

ميكنة  بهدف  الضريبي  الطعن  لجان  ومنها 
وتطوير دورات عمل تلك اللجان.

سيتم  ذلـــك  إن  الــحــكــومــة  بــيــان  ــال  وقـ
ــالل إنـــشـــاء مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة  مـــن خـ
الضريبية  الطعون  ملفات  إدخال  لميكنة 
لجان  إلــى  الداخلية  اللجان  من  الــواردة 
الملفات  إدخال  وكذلك  الضريبي،  الطعن 
وبذلك  المنظومة،  تلك  ضمن  القديمة 

عمل  وإجـــراءات  دورات  نظم  تطوير  يتم 
الضريبية. الطعون 

أضاف البيان أن ذلك يؤدي إلى انسياب 
الــعــمــل بــهــا بــالــســرعــة والـــدقـــة والــكــفــاءة 
ومراجعة  متابعة  عمليات  ولتيسير  الالزمة، 
المختلفة للطعن من لحظة وصول  الحاالت 
بلجان  مـــروًرا  ــوارد،  ــ ال إدارة  ــى  إل الطعن 

النهائي فيه. الطعن وحتى صدور القرار 

https://te.eg/sl/Agda3-Sha7na
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