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صاد و سوق األس
االقتص
الشركات عن نتائج أعمال جيدة خالل الربع األول من العام .ي
في
ت
أعلنت عدد من
نتائج أعمال الربع الرابع
التصاالت عن ج
أعلنت شركة المصرية لال
قطاع االتصاالت ت
بزيادة سنوية قدرھا
ة
جنيه مصري
 .٢٠١٣وبلغت األررباح  ٢٫٧٨مليار ج
من ٣
 ،%١منتفعة بنمو ااإليرادات من خدماات الشركات وزياددة في استخدام
١١٫٨
طفى عن زيادة قدرھھا
االنتررنت .وفي قطاع الععقارات أعلنت مجمموعة طلعت مصط
جع
جنيه مصري .ويرج
 %٧٫٢في صافي دخل عام  ٢٠١٣الذي بلغ  ٥٨٥مليون ج
سكنية .وبالنسبة لمددينة
في تسليم الوحدات الس
ھذا إللى تحسن ھوامش االربح والتعجيل ي
حققت صافي ربح قدره  ٣٢٥مليون جنية مصري عن عام
نصر لإلسكان فقد ت
ضي
قوية من بيع األراض
 ٢ ٠١٣بزيادة سنوية قدھا  .%١٠٥وذلك بسبب العائدات القو
علنت شركة سيدي
ذات االھوامش الربحية اللكبيرة .وفي قطاع البتروكيماويات أع
بلغت  %٤٩ليصل ى
إلى
عن زيادة سنوية في صافي الدخل ت
كرير للبتروكيماويات ع
والبولي إثيلين.
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ي ،منتفعا بزيادة أسع
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االقتصادي أعلن وزير التخط
ي
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بنسبةة  %١٫٢في
ط التحفيز االقتصاديية .باإلضافة إلي ذللك ،فان الحكومة اللمصرية تنتظر
خطط
دوالر في شكل ودائع لددى
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عدات ومنح جديدة ممن دول الخليج بقيممة  ٥٫٨مليار
مساع
المصري ومنتجات نفطية ،وكذلك  ٥٠٠مليون يورو كدفعة ى
أولى
ي
البنك المركزي
تبلغ خمسة مليارات ييورو .كما أعلنت
حزمة دعم االتحاد األوروبي والتي غ
من ح
تحفيز االقتصاد الثانية ،معلنه أن اإلنفاق
الحكوومة عن التفاصيل النھائية لخطة
ز
البرامج االجتماعية ،بما ففي ذلك زيادة الحد
ج
سم بين مشاريع التنممية وتمويل
سينقس
ى لألجور .وقامت ممؤسسة فيتش بتعدييل التوقعات على الممدى الطويل لتص ت
نيفات
األدنى
الحتياطي النقدي
إلى مستقر .أما عن اال
في مصر من سلبي ى
العملة األجنبية والمحلية ي
 ١٧٫٣مليار دوالر ففي
ي فقد شھد زيادة قددرھا  ٨٢٤مليون ددوالر ليصل إلى ٣
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الذھب لدى البنك المرككزي المصري .إض
شھر فبراير بعد ارتفاع قيمة حيازات ب
ض
االنخفاض
إلى ذللك واصل معدل التتضخم في االنخفاض ليصل إلى  %٩٫٨بسبب
الغذائية والمالبس.
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النقدية
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الكيماويات
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الخددمات المالية باستثناء
البنوك
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االتصاالت
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ااالغذية و المشروبات
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االدوية
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للمزيد من المعلومات:

القطاع

ضة
طلعت مصطفى القابض
مجموعة ت
العز لصنااعة حديد التسليح
المصريية لالتصاالت
جلوبال تتيلكوم القابضة
كرير للبتروكيماويات
سيدي ر

ر
االستثمار
استرراتيجية
نسبة االستثمار فى االس
صندوق بخفض ة
سيقومم مدير استثمار الص
سھم عن طريق جنني
األربااح في األسھم ذات معدل بيتا مرتفع ووالتي قد حققت ارتففاعات جيدة .وفي
عة
بالحفاظ على محفظة األورراق المالية المتنوع
ظ
ت نفسه سيقوم مدير االستثمار
الوقت
ستستفيد من خطط
الستھالكية والتي س
شركات المنتجات اال
مع التتركيز على أسھم ش
تحفيزز االقتصاد.
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