
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

04/11/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,622.75 0.44% 12.17% 411,156,384 112,104,322 400,947,471,939 ( EGX 30مؤشر )

 2,120.08 0.92% -1.38% 468,810,368 136,864,880 478,588,308,212 ( EGX 50مؤشر )

 542.75 0.65% -21.77% 127,639,872 38,756,388 197,067,027,983 ( EGX 70مؤشر )

 1,445.28 0.59% -16.32% 538,796,224 150,860,710 598,014,499,921 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 مساهمو العامة للصوامع ُيقرون توزيعات نقدية  ▪

 أشهر 9في  %33نمو المبيعات يرتفع بأرباح عبور الند  ▪

  %64عامالن وراء تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات الفصلية  ▪

  %15نمو اإليرادات يقلص خسائر العربية للشحن الفصلية  ▪

 أشهر  9خالل الـ %7أرباح المصرية الكويتية لالستثمار تتراجع  ▪

  %24تراجع اإليرادات يهبط بأرباح مطاحن شرق الدلتا الفصلية  ▪

 %50العامة للصوامع توضح أسباب تراجع أرباحها الفصلية  ▪

لإلسكان لمضاعفة رأس المال.. تعرف أسباب دفعت مصر الجديدة  ▪
 عليها

 سبينالكس توضح مستجدات بيع خطوط إنتاج  ▪

 أشهر  9في  %25أرباح أسيوط اإلسالمية ترتفع  ▪

 البنك الدولي: مصر تطبق إصالحات قوية في المالية العامة والطاقة ▪

تريليونات جنيه للمرة األولى  4مسح:السيولة المحلية لمصر تتجاوز الـ ▪
 تاريخياً 

تريليونات جنيه للمرة األولى  4مسح:السيولة المحلية لمصر تتجاوز الـ ▪
 تاريخياً 

هشام توفيق: تفعيل االتفاق مع الصين لتصنيع سيارات كهربائية  ▪
 الشهر الجاري

مسؤول باإلسكان المصرية: طرح األراضي لتوفير السيولة..والسندات  ▪
 ليست في الخطة 

خالل  %10.7الصناعي الي  مدبولى: نستهدف الوصول بمعدل النمو ▪
 عامين

 الحكومة تعتزم تخفيض سعر الغاز لصناعة الكيماويات  ▪

 الصين تعرقل مساعى حل أزمة اإلنتاج المفرط للصلب عالميا  ▪

جونسون: اتفاقي هو السبيل الوحيد لخروج بريطانيا من االتحاد  ▪
 األوروبي

 ةمنوتشين: أمريكا والصين تعمالن بجدية إلبرام اتفاق للتجار ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 12 94 78 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبار الشركات المقيدة 

   مساهمو العامة للصوامع ُيقرون توزيعات نقدية

العامة العادية لشركة العامة للصوامع والتخزين على وافقت الجمعية 
-2018مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي  33.5توزيع 
.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أن  2019

جنيه   3.35الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 
مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات عن  للسهم.وصدقت الجمعية على تقرير

مليون جنيه،   100.ويبلغ رأسمال الشركة 2019الفترة المنتهية في يونيو 
جنيهات للسهم.يشار إلى   10ماليين سهم، بقيمة اسمية  10موزعاً على 

مليون جنيه خالل العام المالي   100.1أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
ليون جنيه أرباحاً خالل العام م 91.84، مقابل 2019-2018الماضي 

المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي  
 388.54مليون جنيه، مقابل  409.51بالمائة، لتصل إلى  5.4بنسبة 

 المصدر:مباشر .2018-2017خالل العام المالي 

 أشهر  9في   % 33نمو المبيعات يرتفع بأرباح عبور الند  

القوائم المالية المجمعة لشركة عبور الند للصناعات الغذائية، أظهرت 
بالمائة   33، ارتفاع أرباحها بنسبة 2019خالل التسعة أشهر األولى من 

على أساس سنوي، بدعم نمو المبيعات.وأوضحت الشركة في بيان 
مليون جنيه   240.58لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت أرباحاً بلغت 

 180.2ن يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت خالل الفترة م
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار  

مليار جنيه،  1.9حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 
.وعلى  2018مليار جنيه في الفترة المقارنة من  1.7مقابل مبيعات بلغت 

مليون   240.16عمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت مستوى األ
مليون جنيه بالفترة المقارنة   180.5جنيه خالل الفترة، مقابل أرباح بلغت 

.كانت القوائم المالية المجمعة لشركة عبور الند للصناعات  2018من 
الغذائية، عن النصف األول من العام الجاري، كشفت عن ارتفاع أرباح 

مليون   127.26بالمائة على أساس سنوي، لتصل  10.4نسبة الشركة ب 
مليون  115.18جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 

  المصدر:مباشرجنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.

   %64عامالن وراء تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات الفصلية 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، خالل الربع 
بالمائة   64، تراجع أرباحها بنسبة 2020-2019األول من العام المالي 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، 
مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في   8.9أنها حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة   24.6تمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت سب 
من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  

مليون جنيه بالفترة  96.06مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  78.3
.وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض  2019-2018المقارنة من 

بالمائة بسبب المنافسة الشديدة في األسواق المالية   30يع بنحو أسعار الب 
والخارجية، فضالً عن زيادة أسعار تكلفة مستلزمات اإلنتاج الرئيسية  
"الكهرباء والملح".وكانت المؤشرات المالية أظهرت تحقيق الشركة خالل  

مليون  78.54(، صافي ربح بلغ 2019-2018العام المالي الماضي )
مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي السابق   139.3ل جنيه مقاب 

له.وقالت الشركة في وقت سابق، إن مراجعة مراقبي الحسابات أظهرت  
مليون جنيه  78.5مليون جنيه بدالً من  77تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر  5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  9.82   5.37  الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

  9.78   12.69  سيدى كرير للبتروكيماويات

  8.76   24.20  بيراميزا 
  8.51   5.99  كيما

  6.85   3.90  العربية لألسمنت 

 

 حيث االنخفاض في السعر أسهم من  5اقل  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -10.00   0.05  عبر المحيطات للسياحة 

 -9.97   17.79  جالكسو سميثكالين

 -8.09   5.00  روبكس

 -7.52   9.71  العامة الستصالح األراضي

 -5.99   48.00  مستشفى النزهة 

   

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  12.69   67,621,712  سيدى كرير للبتروكيماويات
  26.99   46,684,116  مصر الجديدة لالسكان

  0.63   36,893,180  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  5.99   30,922,234  كيما

  4.64   30,080,050  أموك

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  كمية التداول السهم

  0.63   58,252,785  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.11   9,831,090  بالم هيلز 
  0.66   7,441,455  بورتو القابضة

  4.64   6,375,632  أموك
  5.99   5,322,203  كيما

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 المصدر:مباشر .2019-2018خالل العام المالي 

   %15شحن الفصلية  نمو اإليرادات يقلص خسائر العربية لل

أظهرت المؤشرات المالية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ خالل  
 15، تراجع خسائرها بنسبة 2020-2019الربع األول من العام المالي 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم  
الثة أشهر  مليون جنيه خالل الث  7.09األحد، أنها حققت خسائر بلغت 

مليون جنيه بالفترة  8.3المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة 

مليون جنيه بالفترة   1.6مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  2.8إلى 
-2018لي .وحققت الشركة خالل العام الما2019-2018المقارنة من 

مليون جنيه   26.8مليون جنيه، مقابل  22.7، خسائر بقيمة 2019
 المصدر:مباشر خسائر خالل العام المالي المقارن.

   أشهر 9خالل الـ  %7أرباح المصرية الكويتية لالستثمار تتراجع  

أظهرت البيانات المالية لشركة المصرية الكويتية لالستثمار والتجارة  
(MKIT تراجع أرباحها ،)  أشهر األول من العام الجاري   9خالل الـ

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان  7.05بنسبة 
لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت صافي ربح خالل الفترة بلغ  

ألف جنيه خالل   110.94ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  103.12
ت الشركة خالل التسعة  نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت تكلفة مبيعا

 22.164مليون جنيه، مقابل  24.142أشهر من العام الحالي لتصل إلى 
مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام المنصرم له.يشار إلى أن المصرية  
الكويتية لالستثمار والتجارة حققت صافي خسائر خالل الفترة بلغت  

ألف جنيه خالل   120.24ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  146.808
نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت تكلفة المبيعات خالل النصف  

مليون جنيه، مقابل   14.82بالمائة، لتصل إلى  8.35األول بنسبة 
 المصدر:مباشر مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من العام السابق. 13.67

   %24تراجع اإليرادات يهبط بأرباح مطاحن شرق الدلتا الفصلية  

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، خالل الربع األول  
بالمائة على   24.2، تراجع أرباحها بنسبة 2020-2019من العام المالي 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أنها 
المنتهية في  مليون جنيه خالل الثالثة أشهر  24.9حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة   32.9سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  

مليون جنيه بالفترة  124.4مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  111.2
مليون   147.64.وسجلت صافي ربح بلغ 2019-2018المقارنة من 

 132.87، مقابل 2019حتى نهاية يونيو  2018نيه منذ بداية يوليو ج
 مباشرالمصدر: مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي السابق له.

 %50العامة للصوامع توضح أسباب تراجع أرباحها الفصلية 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة للصوامع والتخزين، خالل الربع 
بالمائة   49.5، تراجع أرباحها بنسبة 2020-2019الي األول من العام الم

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، 
مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في   6.7أنها حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة   13.3سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  من العام المالي 

مليون جنيه بالفترة  80.08مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  73.13

دفعت مصر الجديدة لإلسكان لمضاعفة رأس المال.. تعرف  أسباب 
 عليها 

تشهد شركة مصر الجديدة لإلسكان العديد من التطورات واألحداث  
خالل الفترة الحالية تمهيداً لطرح حصة إضافية ببورصة مصر  
ومشاركة أحد المستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري في  

رأس المال عبر أسهم مجانية  إدارتها.وجاء قرار الشركة بزيادة 
ليكمل األحداث والتطورات التي تشهدها الشركة والتي قد تعزز  
أداء السهم في البورصة المصرية خالل الفترة المقبلة.ووافق  
مجلس إدارة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير على زيادة رأس  

مليون جنيه،   333.7مليون جنيه إلى  111.2المال المصدر من 
مجانية.وأرجعت الشركة اتجاهها لزيادة رأسمالها في   عبر أسهم

أسباب رئيسية أبرزتها في   10إلى  بيان لبورصة مصر 
األتي:ويتمثل العامل األول في رغبتها في البدء في تحسين المشاكل  
الهيكلية في الميزانية، حيث إن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة  

مليون   111ع يبلغ عقارية ضخمة، في حين أن رأس المال المدفو
مليون جنيه.وتابعت: يؤدي ذلك   200جنيه ورأس المال المصدر 

إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة زيادة تمويل المحفظة العقارية  
الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.وعن العامل الثاني أشار  
الشركة إلى هدفها لتقوية المركز االئتماني للشركة، موضحة أنه ال  

ترتب على توزيع األرباح في صورة أسهم مجانية خروج أي  ي 
أموال من الذمة المالية للشركة، وهو األمر الذي يدعم الجدارة  
االئتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك اذا مار رغبة الشركة  
في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي  

إلضافة إلى زيادة راس المال  قد تقوم الشركة بإصدارها.وذلك با 
المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية، 
وهو األمر الذي يرفع الجدارة االئتمانية للشركة.ولفتت الشركة إلى  
ضعف السيولة الموجودة في الشركة والتي تعوق دون توزيع  

يمكن  صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ
  820استخدامها في زيادة رأس المال.وتبلغ إجمالي حقوق الملكية 

مليون جنيه، وفقاً لبيان الشركة.وبحسب بيان الشركة، تدعم زيادة  
رأس المال القيمة السوقية إلجمالي رأس المالية، باإلضافة إلى أن  
زيادة رأس المال المصدر والمرخص يعطي مرونة في اتخاذ قرار  

تقبلية.وأشارت الشركة إلى زيادة الثقة في الشركة  أي زيادات مس
أمام المستثمرين وذلك ألنها تدعم رأسمال الشركة وتؤدي إلى  
زيادة حجم التداول مما يجل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.وقالت  
إن زيادة رأس المال تدعم أيضاً مستوى الربحية والموقف التنافسي  

الل تخفيض تكلفة التمويل سواء  للشركة لدى تسعير منتجاتها من خ 
نتجة زيادة التمويل من المصار الداخلية للشركة أو من خالل  
الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة  
التحسن المتوقع هلى الجدارة االتمانية للشركة لدى جهات التمويل  
  الخارجية.كما تهدف أيضاً الزيادة إلى إعادة تبويب بنود حقوق 

مليار  97.8الملكية والمتركزة في األرباح المرحلة والتي تبلغ 
جنيه.ولفتت الشركة إلى هدفها من الزيادة رأس المال في زيادة  
التداول في سعر السهم ووضعه في مستوى سعري مناسب، مما  
يؤدي إلى زيادة التداول، كما يساعد على زيادة المستثمرين 

ارت الشركة إلى أن توزيع األسهم  المتعاملين في السهم.وأخيراً، أش
المجانية قد يعطي مؤشراً قوياً على متانة الشركة بإعادة استثمار 
صافي األرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.وقررت الشركة  

مليار جنيه، تحسباً  1.5زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 



 

 

.وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض  2019-2018المقارنة من 
ماليين جنيه نتيجة   4إيرادات نشاط الصوامع والتفريق والشفاطات بنحو 

ألف طن عن الفترة من العام  242بنحو  انخفاض الكميات المفرغة 
الماضي.وأشارت الشركة أيضاً إلى انخفاض إيرادات التخزين الجمركي  

مليون جنيه نتيجة انخفاض الواردات بمخازن الشركة   6.8بنحو 
الجمركية عن مثيلتها من العام الماضي.وانخفض بند تعويضات وغرامات  

 مباشرالمصدر: لعام الماضي.مليون جنيه عن نفس الفترة من ا 10.3بنحو 

   سبينالكس توضح مستجدات بيع خطوط إنتاج 

مشترين  4قالت شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس(، إن هناك 
تقدموا بعروضهم على خطوط إنتاج الغزل المتوقفة عن العمل عبر مزايدة 

لبورصة  بالمظاريف المغلقة المنعقدة أمس.وأوضحت الشركة في بيان 
مصر، يوم األحد، أنه جاٍر دراسة العروض لألسعار مع اللجنة المشكلة  
في هذا الشأن والعرض على مجلس اإلدارة.وفي وقت سابق، قررت  

سبينالكس، عرض خطوط إنتاج غزل  -شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج 
متوقفة ومستهلكة بالكامل للبيع، موضحة أن القيمة الدفترية لتلك الخطوط  

بالمائة من حقوق   10ألف جنيه وهي أقل من نسبة  696بلغ ت 
الملكية.يشار إلى أن الشركة سجلت خالل الربع األول من العام المالي 

مليون جنيه   4.23مليون جنيه، مقابل  6.47الجاري صافي خسائر بلغ 
خسائر خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات  

مليون جنيه بنهاية   46.19األول لتسجل نحو  الشركة خالل الربع
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي   73.2سبتمبر، مقابل 

الماضي.وأرجعت سبينالكس، ارتفاع خسائرها خالل الثالثة أشهر إلى  
  المصدر:مباشر انخفاض االيرادات بنسبة أكبر من االنخفاض في المصروفات.

 

لنمو  للزيادات المستقبلية المتوقعة في رأس المال حسب معدالت ا
في حجم أعمال الشركة المتوقعة خالل الثالث سنوات التالية.يشار  
إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة أقرت  
أغسطس الماضي إسناد إدارة الشركة إلى أخرى ذات خبرة في  
مجاالت التطوير أو االستثمار العقاري، استرشاداً بالشروط  

  10اإلعالن المرتبط باستحواذها على األساسية للتعاقد الواردة ب 
بالمائة   25بالمائة من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 

من األسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.وذكر وزير قطاع  
اإلعمال العام المصري في تصريحات سابقة لـ"مباشر"، أنه سيتم  
عرض إسناد إدارة شركة مصر الجديدة، على مجموعة من  

لمستثمرين االستراتيجيين لالختيار بينهم، مشيراً إلى مدة عقد  ا
سنوات.وحققت مصر الجديدة   7إسناد إدارة الشركة ستكون 
مليون جنيه خالل الفترة من   39.5لإلسكان والتعمير أرباحاً بلغت 

مليون جنيه   120.4يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وأوضح هشام  2018-2017مالي بالفترة المقارنة من العام ال

بالمائة من   25توفيق، أن ذلك ضمن عملية طرح نسبة تصل إلى 
 10أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، منها 

بالمائة لمستثمر استراتيجي متخصص في التطوير العقاري أو  
 مباشرالمصدر: تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري.

   أشهر  9في   %25أرباح أسيوط اإلسالمية ترتفع  

أظهرت القوائم المالية لشركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة  
، ارتفاع أرباحها  2019والتنمية، خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان  24.6بنسبة 
مليون   5.2بلغت  لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت أرباحاً 

جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام   4.22بلغت 

مليون جنيه،   9الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 
.  2018مليون جنيه في الفترة المقارنة من  7.57مقابل إيرادات 

مليون جنيه خالل النصف   3.46ربح وحققت الشركة صافي 
مليون جنيه  2.43األول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 

 مباشرالمصدر: خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 البنك الدولي: مصر تطبق إصالحات قوية في المالية العامة والطاقة 

البنك الدولي في تقرير حديث، إن مصر تطبق إصالحات قوية على  قال 
% في عام  5.5جبهتي المالية العامة والطاقة، وستسجل معدل نمو قدره 

2019. 

 معدل النمو في الشرق األوسط 

وتوقع البنك الدولي، في تقريره السنوي الصادر بعنوان »إنهاء الفقر  
مو في منطقة الشرق األوسط  واالستثمار في الفرص«، أن يسجل معدل الن 

% في   1.6، منخفًضا من 2019% في عام  1.5وشمال إفريقيا 
.وأرجع البنك الدولي ذلك إلى حد كبير إلى ضعف النمو العالمي 2018

وتقلبات األسواق المالية العالميةوأضاف أنه سيكون نصيب الفرد الحقيقي 
عن مستواه   % في تحسن طفيف-0.1من النمو في جميع أنحاء المنطقة 

.وتابع أنه ال يزال الصراع متأجًجا في  %0.2-حين سجل  2018عام 
الجمهورية اليمنية وليبيا، على الرغم من تراجع حدته، وكذلك في  
سوريا.وأضاف أنه قد أسهم ذلك في زيادة معدل الفقر المدقع بالمنطقة،  

 . 2015في   %5إلى  2011% في عام  2.7الذي تضاعف تقريباً من 

 االنتعاش االقتصادي بالعراق جهود 

وتتقدم جهود االنتعاش االقتصادي وإعادة اإلعمار في العراق، وإن كان 
ذلك يجري بوتيرة بطيئة.وأشار أنه يستعد األردن ولبنان، اللذان مازاال  
يتحمالن تكلفة ماليين الالجئين للشروع في إصالحات اقتصادية ضخمة،  

البرلمانية والرئاسية القادمة إلى  في حين أنه في تونس أدت االنتخابات 
 إبطاء أجندة اإلصالح، وال يزال المغرب مستقراً رغم بطء وتيرة النمو. 

 جيبوتي األسرع نمًوا في المنطقة 

هو األسرع   2019لعام  %7وتابع أنه يعد معدل النمو في جيبو تي البالغ 
تفع في  في المنطقة، رغم أنه لم يكن ذا أثر ُيذكر على مستوى الفقر المر

 %2البالد.وذكر أنه ال يزال معدل النمو في مجلس التعاون الخليجي عند 
مع تطبيق إصالحات في العديد من البلدان أبرزها المملكة العربية  

 المصدر: المالالسعودية.

مصانع الحديد ُتثبت األسعار الرسمية لشهر نوفمبر وتغازل التجار  
 بالحوافز 

ليح تثبيت أسعار البيع الرسمية مع بداية  أعلنت مصانع إنتاج حديد التس  
شهر نوفمبر الحالي، عند المستويات التي أعلنتها األسبوع األخير لشهر  
أكتوبر الُمنقضي، مع اعتمادها علي »الحوافز« لتشجيع التجار علي زيادة  
حركة الطلب.قال خالد الدجوي، العضو الُمنتدب لشركة الماسية لتجارة  

علنت ثبات أسعار البيع الرسمية لها مع بداية نوفمبر الحديد، إن المصانع أ
الحالي، لكنها تعتمد حالًيا على الحوافز بقيم مرتفعة لتشجيع 
المبيعات.أوضح أن مصانع »السويس للُصلب« أول من أعلنت تثبيت  

ألف جنيه للطن من األطوال بأرض المصنع،  10.85أسعار نوفمبر عند 
ئف، في حين تنخفض أسعار البيع ألف جنيه للطن من اللفا 10.65و

جنيه للطن.أضاف أن كافة المصانع  9700الفعلية من أرض المصنع إلى 
سارت على النهج نفسه، إذ يعتمد الجميع حالًيا على الحوافز لمغازلة  
التجار وتشجيعهم على خفض أسعار البيع للُمستهلكين، ومن ثم تحريك 

ُجنًيها  1150 السوق، ووصل الحافز لدي السويس للصلب الي
للطن.أعلنت أيًضا شركة مصر ستيل للُصلب ثبات أسعار البيع لديها لشهر  

 

تريليونات جنيه للمرة   4مسح:السيولة المحلية لمصر تتجاوز الـ
   األولى تاريخياً 

، 2019واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خالل سبتمبر 
للمرة األولى في تاريخها.وأظهر  تريليونات جنيه  4لتتجاوز حاجز الـ 

مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع السيولة المحلية لمصر ألعلى مستوى  
على اإلطالق وفقاً للبيانات المتاحة بالبنك المركزي  
المصري.وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن حجم السيولة المحلية  

 15بزيادة قدرها  2019تريليون جنيه في سبتمبر  4.011ارتفع إلى 
.وعلى  2018تريليون جنيه في ذات الفترة من عام  3.5بالمائة، مقابل 

  2بنحو  2019أساس شهري، ارتفعت السيولة المحلية في سبتمبر 
.يذكر  2019تريليون جنيه بنهاية أغسطس  3.92بالمائة، مقارنة بنحو 

أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية  
الجارية وأشباه النقود.ويشير المعروض النقدي إلى المكون  وسائل الدفع 

من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، أي لدى الجمهور والودائع  
الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، ولدى كافة وحدات الجهاز  
المصرفي مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحواالت المشتراة.ووفقاً  

مليار جنيه في سبتمبر   956.2روض النقدي نحو للبيانات بلغ المع
مليار جنيه في أغسطس السابق له.وقرر البنك   946.7، مقابل 2019

، خفض كل من سعر عائد  2019سبتمبر  26المركزي المصري في 
اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  

بالمائة،   14.25المائة، وب  13.25نقطة أساس، ليصل إلى  100بواقع 
بالمائة، على الترتيب.وأظهرت بيانات البنك المركزي،  13.75و

مليار   45.117ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية إلى 
مليار دوالر خالل شهر   44.969دوالر نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

 مباشرالمصدر:  أغسطس السابق له.

فاق مع الصين لتصنيع سيارات كهربائية  هشام توفيق: تفعيل االت
 الشهر الجاري 

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع األعمال عن االتفاق مع    
شريك صيني علي بدء التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية خالل  
الفترات المقبلة.أضاف توفيق علي هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر  

دس، ان الوفد الصيني من المقرر أن يصل  اخبار اليوم االقتصادي السا
إلي مصر خالل الشهر الجاري، لتفعيل االتفاق في مجال تصنيع  
السيارات الكهربائية.أشار إلي أن االتفاق من المقرر أن يتضمن دعم  
شركة النصر لصناعة السيارات للبدء في تصنيع تلك الفئة من 

بيرة في ذلك السيارات، مؤكدا أن الشريك الصيني يمتلك خبرة ك
المجال.أوضح أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة درجة االعتماد علي  
وسائل التنقل عبر التطبيقات المختلفة مثل شركات أوبر، سويفل  

 المصدر: أموال الغدوغيرها.

خالل   % 10.7مدبولى: نستهدف الوصول بمعدل النمو الصناعي الي 
 عامين 

الوزراء إن الحكومة تستهدف  قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس 
 . 2022بحلول  %10.7% إلي  6.3نسبة النمو للقطاع الصناعي من

وأضاف مدبولي في مؤتمر اخبار اليوم االقتصادي أن الدولة عازمة  
علي تيسير مناخ االستثمار في مصر وهذا ما تم خالل الفترات  



 

 

جنيه للطن من أرض المصنع، وفًقا لما أبلغته   9500نوفمبر الحالي عند 
الشركة للُعمالء.أوضح أن مصانع بشاي للُصلب رفعت الحافز الخاص بها 

يه للطن، ُمقابل  جن  1000، ليزيد إلى %66.6مع بداية نوفمبر الحالي 
جنيه، لتتساوي مع مصانع عز، والذي تبلغ لديه أسعار األطوال   600

جنيه.وفًقا لألسعار الفعلية، فهى  9700جنيه للطن، واللفائف  9800
آالف جنيه للطن للمرة األولى منذ تحرير   10انخفضت تحت مستوى 

وائل   .توقع2016أسعار صرف الجنيه أمام سلة العمالت األجنبية نوفمبر 
سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة حديد التسليح، تحسن حالة السوق  
مع ثبات األسعار في الفترة الحالية، إذ ينتظر الُمستهلكون دائما وصول  
المصانع إلى آخر مرحلة في خفض األسعار لالستفادة من ذلك، ودائما ما  

لألسعار  تتوقف المبيعات وقت التراجع.أوضح أن االنخفاض الُمتتالي 
الفترة األخيرة دفع العديد من التجار لخفض المشتروات تجنًبا للخسارة  
حال وجود تراجعات جديدة، لكن العمل تجارًيا يسير بشكل شبه طبيعي 

 المصدر: صحيفة البورصةبدعم الحوافز.

مسؤول باإلسكان المصرية: طرح األراضي لتوفير السيولة..والسندات  
   ليست في الخطة 

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة اإلسكان قال 
المصرية، إن الهيئة ال تتجه خالل هذه الفترة الحالية لطرح سندات لتمويل  
مشروعاتها.وأضاف عبدالمطلب عمارة خالل مؤتمر التطوير العقاري  
الرابع، اليوم األحد، أن الهيئة لجأت لطرح األراضي بآلية التخصيص  

خالل الفترة الماضية لحاجتها إلى السيولة.وأوضح نائب رئيس   المباشر
الهيئة، أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في مجال البناء، تحتاج إلى  
تضافر الجهود، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية لبناء مصر الحديثة.وأشار  
عمارة، إلى أن وزارة اإلسكان تقوم بدورها التنموي وليست منافساً  

لخاص بل تدعمه، من خالل المشاركة في اإلسكان االجتماعي، للقطاع ا
وآلية التخصيص المباشر لألراضي، فضالً عن نظام المشاركة في تنفيذ 
محطات المياه والصرف والكهرباء.وأشاد نائب رئيس الهيئة، بجهود  
المطورين العقاريين في سوق العقارات بمصر، مؤكداً أن الوزارة  

قطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تواجه خطة  تستهدف التعاون مع ال
  9سندات توريق بقيمة  2009النمو.وأصدرت المجتمعات العمرانية فى 

مليارات جنيه، على عدة مراحل، وشاركت بنوك األهلي، ومصر، 
« فى إدارة الطرح، وتولت  HSBCوالقاهرة، والتجارى الدولى، و» 
هيئة المجتمعات العمرانية،  التابعة ل –شركة التعمير للتمويل العقاري 

  المصدر:مباشر عملية الطرح. –وبنك التعمير واإلسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الماضية من وضع منظومة جديدة لتخصيص وتطوير االراضي  
.وفقا لمدبولي تم تدشين الخريطة االستثمارية لمصر وتضم  الصناعية

فرصة ويمكن حجز هذه الفرص وتسديد تكلفتها الكترونيا فضال  2500
عن العديد من التجمعات الصناعية التي تم إنشائها بمناطق محتلفة  
بالجمهورية.قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن  

نونية قرار رسوم الشواطئ.وأضاف الوزير  الوزارة ال تزال تدرس قا
أن رئيس الجمهورية مهتم بهذا الشأن وسيتم الوصول إلي حل يرضي  
كل األطراف.وفي سياق متصل قال الوزير انه تم القضاء على المناطق  
العشوائية بمحافظتي جنوب سيناء وبورسعيد وجارى التنسيق مع باقي  

 المصدر: جريدة البورصةالمحافظات.

 الحكومة تعتزم تخفيض سعر الغاز لصناعة الكيماويات  

تسعى الحكومة إلعالن قرار بشأن تخفيض سعر الغاز الموجه لصناعة  
دوالرات للمليون وحدة حرارية المقررة   7البتروكيماويات، عن 

حالياً.وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إنه تم تشكيل لجنة من قبل  
ل، والمالية، وبالتنسيق مع شركات  رئاسة الوزراء، ووزارتى البترو

البتروكيماويات، للتوصل لمعادلة سعرية للغاز الموجه لصناعة  
البتروكيماويات مرتبطة باألسعار العالمية للمنتج النهائي.وأضاف أن  

دوالرات التى تسددها مصانع   7ا?سعار العالمية للغاز أقل عن 
ل بيع منتجاتها  البتروكيماويات مقابل المليون وحدة حرارية، فى ظ 

باألسواق العالمية بأسعار متغيرة يومياً.وأوضح أن تثبيت سعر الغاز  
الموجه لصناعة البتروكيماويات ليس من الجيد للدولة والمستثمر، فى  
ظل التغير السعرى للمنتج النهائي عالمياً .وأشار المصدر إلي أنه من  

الجديدة للغاز   المزمع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل المعادلة السعرية
دوالرات   7قريباً، مؤكداً تراجع قيمة المليون وحدة حرارية عن 

المقررة حالياً .وقال إن الدولة نظرت فى إعادة تسعير الغاز  
للبتروكيماويات ?نها تعد من الصناعات التى تساهم فى زيادة معدالت  
النمو، وتحقق قيمة مضافة من استخدام الغاز فى اإلنتاج.كان مجلس  

لوزراء قد وافق مطلع أكتوبر الماضي على أسعار الغاز التى انتهت  ا
دوالرات لكل   6إليها اللجنة الوزارية لعدة صناعات، بحيث يكون 
دوالر لكل   5.5مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة األسمنت، و

مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، واأللومنيوم،  
اميك والبورسلين.ولفت المصدر إلى أن قطاع  والنحاس، والسير

البترول ينفذ خطة متكاملة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول  
لتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب لالستثمارات في  
هذا المجال.وأضاف أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز  

ة بعد تحقيق االكتفاء الذاتي من  الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً خاص
الغاز، تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتفتح آفاقاً  
جديدة لالستثمار في هذه الصناعة الحيوية.وشهدت شاشات البورصة  
المصرية األسبوع الماضي، عمليات شرائية تمت على سهم “سيدي  

 5خالل  %30.25كرير للبتروكيماويات”، دفعت السهم للصعود 
جنيه، فيما استحوذ السهم   11.84جنيه إلى  9.09جلسات من مستوى 

من قيم تداوالت البورصة األسبوع الماضي بقيمة تعامالت   %7.7على 
مليون جنيه.وأوضحت مصادر لـ”البورصة”، إن سعر الغاز قد   285

عن سعره الحالي، في ظل تضمين األسعار   %10ينخفض بأكثر من 
المصدر:  ت اإلنتاج وسعر البيع النهائي للمنتج في المعادلة.العالمية لمدخال

 صحيفة البورصة

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 الصين تعرقل مساعى حل أزمة اإلنتاج المفرط للصلب عالميا  

فشلت الصين في التوصل إلى اتفاق مع بلدان أخرى بشأن تعزيز عمل  
مشكلة القدرة اإلنتاجية المفرطة في  سنوات يهدف إلى حل  3منتدى عمره 

صناعة الصلب العالمية.وقال وزير الصناعة الياباني هيروشي كاجياما، 
الذي يترأس اجتماع المنتدى العالمي المعني بالقدرة اإلنتاجية للصلب،  
للصحفيين في طوكيو إنه في الوقت الذي يرغب فيه غالبية األعضاء في  

ر المقبل فإن الصين أعلنت أن المنتدى حقق  تمديد المنتدى إلى ما بعد الشه
هدفه ويجب أن تنتهي صالحيته.وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن اإلنتاج 
المفرط هو أحد نقاط الخالف المستمرة وتتحمل الصين التي تنتج نصف  
الصلب في العالم وطأة اللوم على وفرة المعادن الرخيصة.وكانت بكين قد  

صناعتها للحد من فائض المعروض في الوقت  أعلنت أنها تعيد هيكلة 
الذي تتراجع فيه توقعات استهالك الصلب حيث من المتوقع أن يتوقف  
الطلب خارج الصين العام الحالى تقريًبا.ودعت أكثر من عشر مجموعات  
صناعية من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا إلى تمديد المنتدى إلى ما بعد 

.ولم تنخفض الطاقة اإلنتاجية  2019عام  انتهاء صالحيته الحالية في 
المفرطة العالمية للصلب ببطء إال في السنوات القليلة الماضية ولكن 
الصين على وجه الخصوص هى التى تقوم بزيادة اإلنتاج.قال شينغ تاو،  
نائب مدير إدارة المواد الخام بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في  

قت الذى أحرزت فيه إصالحات صناعة  سبتمبر الماضى إنه فى الو
الصلب في الصين تقدماً ، فقد عادت قضية القدرة اإلنتاجية الجديدة غير 
القانونية إلى الظهور مرة أخرى.وأوضح شينغ، أن بعض الشركات تعمل  
بشكل مستمر على إنتاج الصلب حتى في ظل المخاطر التي تهدد السالمة  

العام  %8.4خام في البالد بنسبة والبيئة حيث ارتفع إنتاج الصلب ال
الحالى.وأوضح كاجياما، أن أعضاء المنتدى يؤكدون على أهمية مواصلة  
العمل على الحد من الطاقة الزائدة وضمان متابعة الجهود المستقبلية  
لتحقيق هذا الهدف من خالل “منصة مفتوحة” حيث يمكن ألعضاء  

التنمية، االنضمام “مجموعة العشرين” ومنظمة التعاون االقتصادي و
إليها.وكشفت بيانات “بلومبرج” تضاعف الطاقة اإلنتاجية العالمية منذ عام 

ولكن الطاقة الفائضة من الصلب قد انخفضت عن الذروة التي   2000
مليون طن ،   400والتى تبلغ حاليا  2015مليون طن في عام  700بلغت 

  المصدر: صحيفة البورصةني.أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم إجمالي الناتج اليابا

جونسون: اتفاقي هو السبيل الوحيد لخروج بريطانيا من االتحاد  
 األوروبي 

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فشله في إخراج بالده  
من من االتحاد األوروبي )بريكست( األسبوع الماضي مثلما وعد لهو  

اتفاقه ال يزال السبيل الوحيد  ”أمر مؤسف بشدة“، لكنه شدد على أن 
إلخراج بالده من التكتل.وقال جونسون خالل مقابلة مع قناة سكاي نيوز  
في مستهل حملته لالنتخابات المقررة الشهر المقبل ”السبيل الوحيد  
للخروج من االتحاد األوروبي حاليا، والسبيل الوحيد إلنجاز البريكست،  

 المصدر: أموال الغدنا إليه“.هو المضي قدما في االتفاق الذي توصل

 

 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,700.00 -0.27% السعودية

 DFMGI 693.00 0.37% دبي

 ADI 7,590.00 -1.99% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,922.00 0.26% الكويت 

 BSEX 5,709.74 -0.13% البحرين

 GENERAL 34,945.00 1.65% قطر 

 MASI 50,428.00 0.52% المغرب 

 TUN20 164.00 3.01% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,347.36 1.11% أمريكا 

 S&P 500 3,066.91 0.97% أمريكا 

 NASDAQ 8,386.40 1.13% أمريكا 

 FTSE 100 7,302.42 0.75% لندن

 DAX 12,961.05 0.73% أمانيا

 Nikkei 225 22,850.77 -0.33% اليابان

 %0.08- 1,515.47 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.55- 61.39 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.53- 55.80 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 منوتشين: أمريكا والصين تعمالن بجدية إلبرام اتفاق للتجارة 

وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة، إن  قال   
الواليات المتحدة والصين تعمالن بجدية إلبرام اتفاق تجاري  
بتوجيهات من زعيمي البلدين.وكان منوتشين يتحدث الى صحفيين 
في نيودلهي حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود في إطار جولة  

ية الهندية نيرماال اقليمية.وقال بعد اجتماع مع وزيرة المال
سيتارامان ”نواصل تحقيق تقدم )بشأن اتفاق للتجارة بين الواليات  
المتحدة والصين(.“وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب  
ومسؤولون آخرون بإدارته يتطلعون الى قمة منتدى التعاون  

نوفمبر   17و 16االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي )أبيك( في 
كمكان محتمل لتوقيع االتفاق مع الرئيس الصيني شي  تشرين الثاني 

جين بينغ قبل أن تلغي تشيلى هذا األسبوع خطتها الستضافة القمة  
الدولية.وقال منوتشين ”الجانبان كالهما يعمالن بجد بتوجيهات من  

 المصدر: رويترزالرئيس ترامب والرئيس شي إلبرام االتفاق“.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االسهم المجانية توزيعات جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 14/11/2019 13/11/2019 سهم مجاني لكل سهم 0.60000011549 ثروة كابيتال القايضة لالستثمارات المالية

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 14/11/2019 11/11/2019 جنيه مصرى 0.60الدفعة األولى  ايسترن كومباني  -الشرقية 

 14/11/2019 11/11/2019 جنيه للسهم  0.300 مطاحن ومخابز االسكندرية 

 14/11/2019 11/11/2019 جنيه للسهم 13.000 مطاحن وسط وغرب الدلتا 

 14/11/2019 11/11/2019 قرشاً للسهم  75 مصر لاللومنيوم

 20/11/2019 17/11/2019 جنيه للسهم  0.600 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 

 28/11/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الرابع  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 28/11/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط السادس  العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 بى اى جى للتجارة واالستثمار  05/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 المنطقة الحرة باالسكندرية  – 8بمقر شركة امريكان الكائن فى شارع 

 القاهرة  -مصر الجديدة  –السالم قاعة زيورخ شارع عبد الحميد بدوى فندق كونكورد  غير عادية مصر  -بنك االتحاد الوطنى  06/11/2019

06/11/2019 
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 

 االلكترونية

عادية وغير 

 عادية

  –السادس من اكتوبر  –طريق الواحات  –مدينة االنتاج االعالمى  –بفندق موفنبيك القاهرة 

 الجيزة 

 األوسط لصناعة الزجاجالشرق   07/11/2019
مدينة نصر  -المنطقة الصناعية  –الحى السادس  –شارع المخيم الدائم  6بمقر الشركة  غير عادية

 بالقاهرة

 القاهرة  –فندق سميراميس  –بقاعة بابليون  غير عادية كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 09/11/2019

 تطوير االصول الشركة العربية الدارة و  10/11/2019
 –أ ش طلعت حرب  28بقاعة شركة النصر للتصدير و االستيراد بالعنوان الكائن فى  عادية

 القاهرة

 االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 11/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 االسكندرية (  –طريق الحرية   71بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري ) 

 االهلية للغزل والنسيج 11/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -عابدين  -شارع الطاهر  8بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس 

 الحديد والصلب المصرية  11/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة  -ش الطلبمات بجاردن سيتي  5 -بمقر شركة الصناعات المعدنية 

 فيرست ريزيدنس  –بفندق فورسيزون  غير عادية مصر بنى سويف لالسمنت  12/11/2019

 القاهرة  -ميدان السواح  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن شرق الدلتا 16/11/2019

 الدقى   –ميدان المساحة  3بقاعة االجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة  عادية المهندس للتأمين 17/11/2019

 قاعة القصر الكبير –بدار الحرس الجمهوري   غير عادية مصر الجديدة لالسكان والتعمير  23/11/2019

 

 

 

 

 



 

 

 ( EGX 30 index)  30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 

80.7 -0.36 7.63 116,141 9,399,932 83.10 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

16.15 0.31 1.52- 3,825 61,893 19.00 14.60 8.21% 
مصطفى  مجموعة طلعت  

 القابضة
TMGH 

9.86 -0.90 0.60- 465,760 4,631,152 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.38 -0.65 28.49 284,288 392,330 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

13.38 -0.52 26.08- 751,399 10,137,164 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

19.34 2.49 28.50 1,222,029 23,685,206 20.60 13.25 4.39% 
بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 

44.00 0.23 7.29 3,556 156,864 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.56 0.26 8.18- 1,234,089 14,343,639 15.84 10.50 2.54% 

 الغذائيةجهينة للصناعات 
JUFO 

8.51 0.12 24.36- 6,902 58,423 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 

5.36 -0.37 20.12- 2,115,622 11,375,629 6.47 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.55 -0.78 27.97- 4,648,708 11,986,830 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
16.00 1.78 19.40 736,908 11,792,221 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.80 0.93 3.92- 11,500 112,460 11.97 8.32 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 

12.70 -2.23 45.98 1,600 20,320 13.60 6.70 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.25 1.30 36.17 1,334,827 8,339,537 7.06 3.72 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.11 -0.94 2.76- 9,831,090 20,914,000 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

26.99 0.41 47.97 1,717,268 46,684,116 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 

105.50 0.49 10.59- 15,183 1,579,024 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.60 2.12 1.92 461,089 4,875,883 12.94 9.00 1.38% 
االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 

4.64 3.57 25.52- 6,375,632 30,080,050 7.50 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

12.69 9.78 26.22- 5,313,676 67,621,712 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.65 0.00 7.68- 2,211,520 12,545,043 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

7.10 1.57 1.72 1,353,668 9,536,962 7.94 5.25 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

3.01 -1.63 8.79- 1,655,647 5,020,229 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

11.87 -1.17 34.31- 1,821,959 21,810,062 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 

0.63 -0.48 7.76 58,252,785 36,893,180 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 

2.78 1.46 59.59 1,292,380 3,574,340 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

12.93 0.70 14.12 293,606 3,803,636 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.99 8.51 10.73- 5,322,203 30,922,234 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.73 4.20 48.49- 3,249,462 8,802,302 6.19 2.15 0.22% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية التقريرذا به ُيقصد  ال. للجمهور المتاحة المعلومات  إلى التقرير هذا يستند
  في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر  شركة بريميير من أبحاث  إدارة  قبل  من التقرير  هذا في  الواردة  واآلراء المعلومات إعداد  تملقد . فيه المذكورة

.  محتوياته أو  المنشور  هذا  استخدام  عن الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن مسؤولية  أو  قانونية  مسؤولية  شركة بريميير أية  تتحمل  ال . هانشر وقت 
 . مسبق إشعار  دون  التقرير هذا  في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق

 المتلقي أو  القارئ  يكن لم  إذا ، المقصودين المستقبلين إلى  فقط  نقلها ُيقصد  معلومات على ( المالحق جميع ذلك  في  بما) البحثي  التقرير هذا  يحتوي
  شكل بأي  جزء  بأي  االحتفاظ  دون  البحثي التقرير  هذا  ويجب مسح ، الفور  على  بريميير إخطار  يرجى  ،  المقصود  المتلقي  هو  البحثي التقرير  لهذا
  المقصود المتلقي بخالف  شخص  أي قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو  نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من

 . تماًما محظور

  وأوراقهم ( الشركات  أو) الشركة  حول نظرهم وجهات  أن  التقرير هذا في  المذكورة( الشركات  أو) الشركة  يغطون الذين األبحاث  محللو/محلل  يؤكد
 . بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث 

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:      37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث 
  


