
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

06/11/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,789.61 1.12% 13.45% 607,152,256 87,545,155 403,174,474,787 ( EGX 30مؤشر )

 2,117.28 0.18% -1.51% 702,781,184 121,465,274 481,549,975,062 ( EGX 50مؤشر )

 543.73 0.67% -21.63% 159,392,144 47,898,654 198,337,058,703 ( EGX 70مؤشر )

 1,452.44 0.51% -15.91% 766,544,448 135,443,809 601,511,533,490 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

التجاري الدولي يعتزم االستحواذ على حصة بنك في كينيا   ▪
 أشهر  9مليار جنيه أرباح في   8.5ويحقق  

 كليوباترا تنتهي من إجراءات االستحواذ على مستشفى الكاتب  ▪

 البورصة تعلن نهاية الحق وموعد صرف كوبون أكرو مصر  ▪

اكتتاب زيادة رأسمال أودن  تغطية المرحلة الثانية من  ▪
 مرة 1.68لالستثمارات  

 القابضة الكيماوية تتراجع عن بيع حصتها فى أميسال   ▪

 قرًشا للسهم  80القاهرة للخدمات التعليمية تقترح توزيع  ▪

  190وضع بئرين جديدين في حقل بلطيم على اإلنتاج بمعدل  ▪
 مليون قدم مكعب يوميا 

% من   50السندات الخضراء من الرقابة المالية تعفى ُمصِدرى  ▪
 مقابل الخدمات والفحص 

تراجع العملة الخضراء يخفض أسعار األسمدة المستوردة   ▪
 بالسوق المحلية 

 تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات بمصر خالل أكتوبر  ▪

 انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر الثالث  ▪

األمريكية قبل   وكالة:بكين ترغب في إسقاط بعض التعريفات  ▪
 توقيع الصفقة 

أوبك تتوقع تراجع حصتها بسوق النفط وتخفض تقديرات الطلب   ▪
 العالمي 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 69 101 4 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
77.79%

;  عرب 
4.25%

;  أجانب
17.96%

;  أفراد
46.27%

;  مؤسسات
53.72%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

  8.5 ويحقق التجاري الدولي يعتزم االستحواذ على حصة بنك في كينيا 
 أشهر  9مليار جنيه أرباح في  

قال البنك التجاري الدولي مصر، إن مجلس اإلدارة وافق مبدئياً على 
سيتم التقدم   واالستحواذ على حصة في أحد البنوك العاملة في كينيا.

للحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المعنية في مصر  
مصر   -أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التجاري الدولي  وكينيا.

بالمائة   21.6، ارتفاع أرباحه بنسبة 2019خالل التسعة أشهر األولى من 
حقق أرباحاً  على أساس سنوي.وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، أنه 

مليار جنيه خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي،  8.537بلغت 
، مع 2018مليار جنيه في الفترة المقارنة من  7.019مقابل أرباح بلغت 

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وعلى مستوى األعمال الفصلية، ارتفعت  
ر جنيه، مقابل  مليا 3.18إلى  2019أرباح البنك خالل الربع الثالث من 

مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.وارتفع  2.59أرباح بلغت 
مليار جنيه، مقابل   15.4صافي دخل البنك من العائد خالل الفترة إلى 

مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعن  13.3دخل بلغ 
مليار جنيه خالل   8.54األعمال المستقلة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 

مليار جنيه في الفترة   7.002فترة التسعة أشهر، مقابل أرباح بلغت 
.وحقق البنك خالل الربع الثاني من العام الجاري  2018المقارنة من 

مليار جنيه بالربع الثاني من عام  2.399، مقابل 2.715صافي ربح بلغ 
 المصدر:مباشر.2018

 حواذ على مستشفى الكاتب كليوباترا تنتهي من إجراءات االست 

(، إتمام عقد االستحواذ على CLHOأعلنت شركة مستشفى كليوباترا ) 
سيتم نقل النشاط التشغيلي لمستشفى الكاتب تحت إدارة   و مستشفى الكاتب. 

وعالمة شركة مستشفى كليوباترا.وأضافت الشركة، أنه سيتم إتمام التنفيذ 
 6وتولي إدارة المجموعة جميع العمليات اليومية بالمستشفى بدءاً من 

، وافق مساهمو مستشفى كليوباترا 2018.وفي ديسمبر 2019نوفمبر 
مليون جنيه، مقابل قيمة شراء   279الستحواذ بقيمة على تنفيذ صفقة ا

األصول العقارية التابعة للمستشفى، باإلضافة إلى نقل نشاط وأصول  
المستشفى تحت عالمة "كليوباترا".وكان مجلس إدارة شركة مستشفى  

في تأسيس شركة مساهمة   %  99كليوباترا وافق على المساهمة بنسبة 
غيل المستشفيات. غرض الشركة  مصرية لممارسة نشاط إدارة وتش

 المصدر:مباشرمليون جنيه. 30الجديدة إدارة مستشفى الكاتب برأسمال مصدر 

 البورصة تعلن نهاية الحق وموعد صرف كوبون أكرو مصر 

قالت شركة أكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنية إنه تقرر توزيع 
 27للسهم. اعتباراً من جنيه  1.75كوبون نقدي على المساهمين بواقع 

من المقرر اتتقال الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى  و نوفمبر الجاري.
.وأقرت الجمعية العامة العادية  2019نوفمبر  24نهاية جلسة يوم األحد 

 55.05مليون جنيه موزعة على  96.34للشركة الشهر الماضي توزيع 
لنصف األول من  مليون سهم، ممولة من األرباح المرحلة وأرباح ا

مليون   550.5جنيه للسهم.ويبلغ رأسمال الشركة  1.75، بواقع 2019
جنيهات   10مليون سهم، بقيمة اسمية  55جنيه، موزعاً على 

 2019للسهم.وحققت الشركة صافي ربح خالل الفترة من يناير إلى يونيو 
مليون جنيه خالل   124.5مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  72.25بلغ 

فترة ذاتها من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق  ال
  المصدر:مباشراألقلية.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  10.00   1.78  سبينالكس

  10.00   27.40  التكنولوجياقناة السويس لتوطين 

  9.59   16.34  اكرو مصر
  8.99   4.85  ايجيفرت 

  5.18   73.75  موبكو

 

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

 -9.74   4.91  روبكس

 -8.89   38.00  العامة للصوامع والتخزين

 -6.93   4.03  آراب ديري 

 -6.11   4.76  دلتا لالنشاء والتعمير 

 -5.34   3.90  اإلسكندرية لألسمنت 

   

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

  84.93   244,724,240  البنك التجاري الدولي
  13.16   35,811,728  السويدى اليكتريك

  2.07   32,226,050  بالم هيلز 
  5.25   23,459,706  مدينة نصر لالسكان

  12.69   22,850,652  سيدى كرير للبتروكيماويات

 

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

  0.61   22,125,188  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.07   15,441,929  بالم هيلز 
  2.48   8,891,678  القلعة 
  1.84   8,361,813  دايس

  0.35   5,721,601  العربية لالستثمارات 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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تغطية المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأسمال أودن لالستثمارات  
 مرة 1.68

قالت شركة أودن لالستثمارات المالية  "المصريين في الخارج لالستثمار  
االكتتاب في المرحلة الثانية بأسهم زيادة  والتنمية" سابقاً، إن نسبة تغطية 

بالمائة.وأوضحت الشركة في بيان  59.3رأس المال المصدر بلغت 
لبورصة مصر يوم الثالثاء، أن عدد األسهم المكتتب فيها بالمرحلة الثانية 

مليون   21.52مليون سهم من إجمالي أسهم معروضة  36.29بلغت 
كرت الشركة، أنه تم غلق  مرة.وذ 1.68سهم، وبلغت نسبة التخصيص 

نوفمبر  4باب االكتتاب بالمرحلة الثانية من الزيادة االثنين الموافق 
.كانت نسبة تغطية االكتتاب في المرحلة األولى بأسهم زيادة رأس  2019

بالمائة، حيث بلغ عدد األسهم المكتتب فيها  56.75المال المصدر بلغت 
 21.52غير المكتتب فيها مليون سهم، فيما بلغت عدد األسهم  28.23

مليون سهم.يذكر أن الجمعية العامة غير العادية للمصريين في الخارج  
مليون   124.4لالستثمار وافقت زيادة رأس المالي المصدر والمدفوع من 

مليون جنيه موزعة   124.4مليون جنيه بزيادة قدرها  248.8جنيه إلى 
جنيه باإلضافة   2.5الغة ألف سهم بالقيمة االسمية للسهم الب  49.76على 

قروش للسهم، ويقتصر االكتتاب في تلك  5إلى مصاريف إصدار قدرها 
الزيادة على قدامى المساهمين.يشار أن الشركة سجلت خالل النصف  

 3.05مليون جنيه، مقابل  1.55األول من العام الجاري صافي ربح بلغ 
راجعت إيرادات  مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.وت 

 5.45الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل نحو 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من  13.74مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 

العام الماضي.وبشأن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل  
يو مليون جنيه بنهاية يون  2.94لتسجل  2019النصف األول من 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  1.68الماضي، مقابل 
 المصدر:مباشرالماضي.

 قرًشا للسهم  80القاهرة للخدمات التعليمية تقترح توزيع 

( عن اجتماع مجلس  CAEDأعلنت شركة القاهرة للخدمات التعليمية )
.وأضافت الشركة في بيان 11/2019/ 04اإلدارة يوم اإلثنين الموافق 

صة المصرية، أن المجلس اعتمد التقرير السنوية للشركة لعرضه  للبور
على الجمعية العمومية كما وافق على مشروع توزيعات األرباح المقترح  

قرًشا للسهم من األرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية   80بواقع 
باإلضافة إلى األرباح المرحلة وذلك لعرضه هو األخر   31/08/2019

ية العامة العتماده.جدير بالذكر أن القوائم المالية للفترة من  على الجمع
، قد أظهرت النتائج تحقيق صافي  31/08/2019إلى  01/09/2018

جنيه مصري، في مقابل تحقيق الشركة   11،222،761ربح مجمع 
جنيه مصري خالل الفترة من  13،650،318لصافي ربح 

لشركة لصافي ربح .في مقابل تحقيق ا31/08/2018إلى  01/09/2017
إلى   01/09/2017جنيه مصري خالل الفترة من  13،650،318

  المصدر: البورصة المصرية.31/08/2018

 

 القابضة الكيماوية تتراجع عن بيع حصتها فى أميسال  

قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة  
النسبة   3تراجعت عن بيع %للصناعات الكيماوية، إن شركته 

المتفق عليها فى الشركة المصرية لألمالح والمعادن لصالح  
الشركة القابضة المصرية الكويتية.وأضاف أن أسباب التراجع عن  
عملية البيع جاءت نتيجة عدم توافق القيمة العادلة المعدة من قبل  
المستشار المالى الذى قامت القابضة بتعينه للتقييم مع العرض  
المقدم من الشركة المستحوذة، رافضاً اإلفصاح عن قيمة  
العرض.وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف بيع 

فقط من حصتها بشركة إميسال لألمالح والمعادن، ما يعنى   %3
حالة إتمام عملية االستحواذ، عالوة على   10.1احتفاظها بحصة %

.وعلمت  8.2ها البالغة %احتفاظ شركة مصر إلعادة التأمين بحصت 
»البورصة«، أن مجموعة القابضة الكويتية تخطط لالستحواذ على  

، وأن شركة بريميير 51حصة حاكمة بشركة إميسال تصل إلى %
المستشار المالى الذى قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  
  بتعيينه قدرت قيمة الشركة بقرابة المليار جنيه.ويساهم البنك األهلى 

، وبنك االستثمار القومى 49.8المصرى فى إميسال بنسبة %
، مقابل  13.1، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية %17%

، وبنك 8.2حصص أقل لكل من شركة مصر إلعادة التأمين %
، وصندوق التنمية التابع لمحافظة الفيوم  6.5التنمية الصناعية %

ء سداد مديونية  .وفى سياق آخر قال مصطفى، إنه تم انها%5.2
على الشركة القابضة وشركاتها التابعة لصالح وزارة البترول عبر  

مليار   2التنازل عن قطعتى أرض مقابل مديونية بقيمة 
جنيه.وأضاف مصطفى: ننتظر رد بنك االستثمار القومى على  
تسوية مديونية أخرى يجرى التفاوض بشأنها حالياً عبر تقديم  

وأصول للبنك ليختار من   قطع أراضى  10الشركة لعدد 
 المصدر: جريدة البورصةبينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

مليون قدم   190وضع بئرين جديدين في حقل بلطيم على اإلنتاج بمعدل 
 مكعب يوميا 

كشف تقرير صادر عن شركة بتروبل عن وضع البئرين االستكشافيين 
” بمنطقة دلتا النيل على  2-وبلطيم جنوب غرب  1-“بلطيم جنوب غرب 

مليون قدم مكعب   190خريطة اإلنتاج بمعدالت إنتاج تصل إلى حوالى 
برميل متكثفات يومياً .يأتي ذلك ضمن خطة   1300غاز يومياً وحوالى 

وزارة البترول لزيادة معدالت إنتاج الغاز الطبيعي من خالل تنفيذ برنامج 
تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة  مكثف لإلسراع بمشروعات 

اإلنتاج بهدف االستدامة فى تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلى  
وقطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى وتوجيه الفائض منه إلى  
صناعات القيمة المضافة.وجاء فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق  

دنية عن الموقف التنفيذي لمشروع تنمية  المال وزير البترول والثروة المع
حقل غازات بلطيم أن تحقيق هذا الكشف بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد  

متر وبمنطقة تبعد عن منطقة   25تنمية جنوب بلطيم فى عمق مياه 
كيلو متر.وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل   18بحوالى  11-نيدوكو

اج وذلك من خالل تركيب منصة  آبار ووضعها على اإلنت  6حفر وإكمال 
كم لنقل اإلنتاج إلى   30بوصة وبطول  26بحرية وخط إنتاج جديد بقطر 

منطقة المعالجة .يذكر أن شركة بتروبل القائم بالعمليات نيابة عن هيئة  
البترول وشركتى إينى وبي بي قامت بتنفيذ المشروع فعلياً ووضعه على  

اعتماد خطة العمل من جانب  شهراً فقط من تاريخ  20اإلنتاج خالل 
، وتم االنتهاء من تصنيع وتركيب منصة   2018الشركاء في فبراير 
شهراً وبدء  16طن خالل مدة ال تتجاوز  2400بحرية بوزن حوالى 

.وتم وضع البئرين 2019أعمال الحفر واإلكمال لآلبار بداية من يونيه 
، وجارى  2019 األول والثانى على اإلنتاج خالل شهرى سبتمبر وأكتوبر

حالياً أعمال الحفر للبئر الثالث ضمن خطة التنمية تمهيداً إلكماله ووضعه  
 حابىالمصدر: على اإلنتاج.

تراجع العملة الخضراء يخفض أسعار األسمدة المستوردة بالسوق 
 المحلية 

تشهد السوق المحلية تراجًعا ملحوًظا فى أسعار األسمدة المستوردة منذ 
على خلفية االنخفاض الحالى فى سعر صرف الدوالر أمام أيام قليلة، 

الجنيه.وقال ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين ومدير إدارة التسويق  
بشركة يارا لألسمدة المتخصصة ، إن نسبة االنخفاض فى أسعار طن  
األسمدة المستوردة تساوت مع نفس نسبة تراجع الدوالر.وأضاف أن طن  

جنيًها ليصل إلى   590وسط التركيز« تراجع بقيمة سماد البوتاسيوم »مت 
جنيه للطن، بينما تصل   11800جنيهات للطن، مقابل  11210

جنيه، لتصل إلى   900االنخفاضات فى األصناف عالية الجودة إلى 
جنيه.وأوضح أبو جبل أنه رغم انخفاض   18000جنيه، مقابل  17100

جاب على القطاع; نظًرا  أسعار األسمدة ، فإن ذلك األمر لن يؤثر باإلي 
لتعدد المشكالت واألعباء المحيطة بالمزارعين، مثل التغيرات المناخية  
التى ال تزال تؤثر على القطاع الزراعى، وارتفاع تكاليف الزراعة من  
عمالة، وتقاوى، ورى، ومكافحة اآلفات.وطالب الدكتور محمود أبو زيد، 

تحرير دعم األسمدة الخاص  أحد موزعى األسمدة فى محافظة القليوبية، ب 
بالمزارعين، والتحول إلى الدعم النقدى حتى ولو كان ذلك تدريجيا، بما 

ويصل استهالك مصر من األسمدة  يضمن وصول الدعم لمستحقيه. 
ألف طن   250ألف طن من بينها  400المتخصصة سنويا إلى نحو 

مستوردة، تشمل عناصر ومغذيات، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم  

 

% من مقابل    50الرقابة المالية تعفى ُمصِدرى السندات الخضراء من 
 الخدمات والفحص 

عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة  أعلن الدكتور محمد 
على اعفاء مصدري السندات   -في اجتماعه األخير –مجلس اإلدارة 
من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون   %50الخضراء من 

نصف فى األلف من قيمة اإلصدار حال االكتتاب العام وربع فى األلف  
، بدال من واحد فى األلف من  من قيمة اإلصدار حال االكتتاب الخاص

قيمة اإلصدار حال االكتتاب العام ، ونصف فى األلف من قيمة األصدر  
حال االكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات  
والشركات على اصدار السندات الخضراء.قال رئيس الهيئة أن تلك  

خضراء فى  الخطوة تأتى فى اطار استكمال منظومة اصدار السندات ال 
مصر، وتشجيع ودمج سياسات االقتصاد األخضر والمستدام داخل  
القطاع المالى غير المصرفي ، سبقها فى نهاية اغسطس من العام  
الجارى صدور قرار من مجلس اإلدارة بتحديد قائمة مراقبى البيئة  
الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات  

تيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء  الخضراء اإلخ
أوضح ان السندات الخضراء تعتبر أحد  .داخل االقتصاد المصرى 

أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها  
في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد  

أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية  المستحق عليها، وتعد 
وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم  
في ارتفاع حرارة األرض .ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها  
السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات  

شروعات استخدام الطاقة بكفاءة ، التكيف مع التغيرات المناخية ، وم
ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه ، ومشروعات المباني الخضراء  
ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.والجدير بالذكر  

وافق على مقترحات   –في أكتوبر الماضي  –أن مجلس إدارة الهيئة 
بل الخدمات المحصلة  اللجنة االستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقا

من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية  ،   
في   5لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح  %20لتنخفض بواقع نسبة 
  % 20في المائة ألف ، و خفض بنسبة  6.25المائة ألف بدالً من 

  12.5في المائة ألف بدالً من  10لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 
في   10للبورصة لتصبح  %17ي المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض ف

في المائة ألف ، كما أوصت اللجنة بخفض   12المائة ألف بدالً من 
في المائة   5لتصبح  %50مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 

في العشرة آالف ، وتخفيض مقابل الخدمات عن  1ألف بدالً من 
وك الدين وأدوات الدين األخرى  عمليات التداول على السندات وصك

عن مقابل الخدمات عن عمليات   %50المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 
 أموال الغدالمصدر: التداول على األسهم بعد تعديلها.

 تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات بمصر خالل أكتوبر 

" لألبحاث بالتعاون مع بنك  IHS Markitأظهرت دراسة شركة "
وطني، تراجع طفيف في األوضاع التجارية في  اإلمارات دبي ال 

الشركات المصرية، تزامناً مع انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثالث  
.وكشفت الدراسة  2019على التوالي وتراجع اإلنتاج في أكتوبر 

وم الثالثاء، ارتفاع طفيف في أسعار المبيعات، وقد تحسنت  ي الصادرة 
لمستقبلي، حيث قامت الشركات أيضاً  بقوة التوقعات المستقبلية للنشاط ا



 

 

كما يتم استخدام  لسلفات والحديد والمنجنيز، وغيرها والباقى إنتاج محلى.وا
هذه النوعية فى المزارع والشركات ألنها ذات إنتاجية مرتفعة، كما أنها 
.  مدخل أساسى فى الروراعة الحديثة مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش

 المصدر: المال

 للشهر الثالث انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر  

أظهر مسح يوم الثالثاء أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر  
انكمشت في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي.وتراجع مؤشر مديري  
المشتريات التابع آلي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي  

في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط   49.5في أكتوبر من  49.2بمصر إلى 
وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل   49.3البالغ  2019هري لعام الش

بين النمو واالنكماش.وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا 
شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام  36في ستة فقط من بين 

المنصرم.وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أديا 
ام.وقالت الشركات التي شملها المسح إن الطلب  إلى تراجع بوجه ع

ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو على الرغم من 
أن الوتيرة تظل متوسطة.كما نزلت المبيعات الخارجية ألول مرة في  

في أكتوبر من   48.6أربعة أشهر.وهبط المؤشر الفرعي لإلنتاج إلى 
ولكنه   51.0من  50.7يف قليال إلى في سبتمبر.وتراجع التوظ 49.3

يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.وقال ديفيد أوين الخبير 
االقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت ”أوضاع سوق العمل تباطأت ولكن 
استمرار أنشطة التوظيف في الشركات التي شملها المسح تشير إلى تحسن  

إلى ذلك، عقب الهبوط ألقل مستوى  محتمل في المستقبل“.وتابع ”باإلضافة 
في نحو ثالثة أعوام في سبتمبر فإن توقعات الشركات للمستقبل تحسنت  
بشكل كبير في أكتوبر مما يشير إلى استعادة األمل في نشاط أقوى في  
السوق في الشهور المقبلة“.ويتوقع نحو نصف المشاركين في المسح  

ل عقود جديدة وزيادة النشاط  ارتفاع اإلنتاج في العام المقبل ”بفضل آما 
السياحي“. لكن خمسة بالمئة من الشركات توقعت المزيد من تراجع  

  المصدر: حابىاإلنتاج بسبب األوضاع االقتصادية الضعيفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزيادة نشاطها التوظيفي.وبحسب الدراسة، فإن المؤشر الذي يقيس  
اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، سجل تراجعاً طفيفاً  

نقطة في سبتمبر   49.5نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل  49.2إلى 
الثالث على التوالي،   السابق له.وأشارت إلى استمرار التدهور للشهر

  48.4ورغم ذلك، فقد كانت القراءة أقوى من متوسط السلسلة )
نقطة(.وأشارت الشركات المصرية إلى تراجع طفيف في مستويات  
النشاط خالل الشهر حيث تسارعت وتيرة االنخفاض منذ شهر سبتمبر، 
هذا إلى جانب انخفاض المبيعات ومشاكل السيولة والتي أدت إلى  

عام. وساهم ذلك في زيادة أخرى في العمل غير المنَجز،  انخفاض 
ولكن بمعدل هو األبطأ منذ شهر يوليو.في الوقت ذاته، ظلت معدالت  
الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منخفضة، حيث أشارت  
الشركات إلى عدم وجود عقود جديدة خالل شهر أكتوبر، وكان معدل  

سرع منذ شهر مايو، وإن كان ال يزال  انخفاض الطلبات الجديدة هو األ
متواضعاً نسبياً.. بحسب الدراسة. ووفقاً للدراسة انخفضت المبيعات  
رون ذلك   للعمالء األجانب للمرة األولى منذ أربعة أشهر، وربط المصدِّ
ببيئة السوق السيئة.وقال ديفد أوين، الباحث االقتصادي في مجموعة  

IHS Markit  هبط مؤشر":PMI  49.2سي بشكل طفيف إلى الرئي  
نقطة في شهر أكتوبر، ورغم أنه يشير إلى تدهور هامشي في ظروف  

نقطة، ما  48.4العمل، إال أنه ظل أعلى من متوسط السلسلة البالغ 
يوحي بتراجع مستوى التدهور بشكل أكثر من المعتاد.وأضاف  
:"هبطت المبيعات للشهر الثالث على التوالي، وشهدت أيضاً الطلبات  
الجديدة الواردة من الخارج انكماشاً. وأشارت الشركات إلى أن ظروف  
السوق ضعيفة في الوقت الحالي; ما أدى إلى انخفاض في حجم العقود  
الجديدة."وتابع :"كما أفادت التقارير بأن ظروف سوق العمل كانت  
بطيئة، رغم أن استمرار نشاط التوظيف بين الشركات المشمولة  

ى احتمالية التحسن في المستقبل."عالوة على ذلك،  بالدراسة يشير إل 
تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي بشكل كبير خالل شهر  
أكتوبر بعد تراجعها ألدنى مستوى في ثالث سنوات تقريباً خالل شهر  
سبتمبر; ما يشير إلى عودة التطلعات نحو تحسن نشاط السوق في  

 المصدر:مباشر األشهر المقبلة."

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

وكالة:بكين ترغب في إسقاط بعض التعريفات األمريكية قبل توقيع  
 الصفقة 

أفاد تقرير حديث بأن الصين تسعى إلى إلغاء التعريفات الجمركية على 
مليار دوالر قبل التوقيع على الصفقة   360فاتورة سلع صينية بقيمة 

بلومبرج نقالً عن مصادر مطلعة  التجارية.وأوضح تقرير نشرته وكالة 
على األمر لكنها طلبت عدم الكشف عن هويتها، اليوم الثالثاء، أن بعض  
المفاوضين الصينيين طلبوا من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء  

مليار دوالر التي تم فرضها في سبتمبر  110التعريفات على سلع بقيمة 
بالمائة على   25م البالغة الماضي.كما طلب الجانب الصيني خفض الرسو

مليار دوالر والتي بدأ سريانها في   250فاتورة من السلع الصينية بقيمة 
العام الماضي.وذكر التقرير أن المسؤولين الصينيين اقترحوا أيضاً أن  
الواليات المتحدة يمكنها أن تتنازل بشكل مؤقت عن بعض  

للصين إلغاء   التعريفات.وأشارت المصادر إلى أنه في المقابل يمكن
التعريفات الجمركية على كمية متبادلة من السلع األمريكية وأغلبها من 
المنتجات الزراعية.وأوضح التقرير أن الصين ترغب في تنفيذ ذلك قبل  
موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوجه للواليات المتحدة  

مب.يذكر أن وتوقيع اتفاق تجاري جزئي مع الرئيس األمريكي دونالد ترا
الممثل التجاري األمريكي روبرت اليتهايرز ومسؤولون آخرون يجادلون  

مليار  250باستمرار بأن التعريفات المفروضة على السلع الصينية بقيمة 
دوالر يجب أن تظل قائمة للتأكد من أن الصين تفي بالتزاماتها وأنها يجب  

يات المتحدة  أن تكون مطبقة على المدى الطويل.ويتوقف توقيع الوال
والصين على المرحلة األولى من الصفقة التجارية على تحديد مكان 
  التوقيع والذي صرح ترامب بأنه سيكون في مكان ما بالواليات المتحدة. 

   المصدر:مباشر

 أوبك تتوقع تراجع حصتها بسوق النفط وتخفض تقديرات الطلب العالمي

نفط في السنوات الخمس  قالت أوبك إن المنظمة ستورد كمية أقل من ال
المقبلة إذ أن إنتاج النفط الصخري األمريكي ومصادر منافسة أخرى  
ينمو، على الرغم من تنامي اإلقبال على الطاقة الذي يغذيه النمو  
االقتصادي العالمي.وقالت المنظمة في تقريرها آلفاق النفط العالمي لعام 

إنتاج أوبك من النفط   المنشور يوم الثالثاء إن من المتوقع تراجع  2019
 2024مليون برميل يوميا بحلول  32.8الخام وغيره من السوائل إلى 

.وتسبب تزايد النشاط الداعي 2019مليون برميل يوميا في  35مقارنة مع 
لمكافحة تغير المناخ في الغرب واالستخدام الواسع ألنواع الوقود البديلة  

لتدقيق أكبر.وخفضت  في خضوع الطلب على النفط في األجل الطويل 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( في التقرير توقعاتها للطلب على 
النفط في األجلين المتوسط والبعيد.وانخفض إنتاج أوبك في السنوات  
القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في  

عار النفط مما يعزز  المنظمة لدعم السوق.وتمخض االتفاق عن ارتفاع أس
إنتاج المنتجين غير األعضاء في المنظمة ومن المتوقع أن تكبح أوبك 

 حابىالمصدر:.2020اإلنتاج في 

 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,724.00 0.42% السعودية

 DFMGI 687.00 -0.58% دبي

 ADI 7,782.00 1.69% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,959.00 0.35% الكويت 

 BSEX 5,667.87 -0.41% البحرين

 GENERAL 35,727.00 1.04% قطر 

 MASI 50,984.00 0.61% المغرب 

 TUN20 2,730.00 0.08% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,492.63 0.11% أمريكا 

 S&P 500 3,074.62 -0.12% أمريكا 

 NASDAQ 8,434.68 0.02% أمريكا 

 FTSE 100 7,388.08 0.25% لندن

 DAX 13,148.50 0.09% أمانيا

 Nikkei 225 23,303.82 0.22% اليابان

 %0.14 1,488.80 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.62- 62.67 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.52- 57.03 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 نمو أسعار المنتجين في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات 

نمت أسعار المنتجين في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خالل سبتمبر 
الماضي، مع زيادة تكاليف الطاقة والسلع االستهالكية  
المعمرة.وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت،  

بالمائة خالل سبتمبر  0.1المنتجين ارتفع بنسبة أن مؤشر أسعار 
بالمائة في الشهر السابق   0.5الماضي مقارنة مع انخفاض 

له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في  
بالمائة في سبتمبر الماضي.فإن   0.1منطقة اليورو سيرتفع بنسبة 

ر الماضي مقارنة  بالمائة خالل سبتمب  0.5قطاع الطاقة شهد زيادة 
مع الشهر السابق له كما ارتفعت أسعار السلع االستهالكية المعمرة  

بالمائة للسلع االستهالكية غير  0.1بالمائة مع زيادة  0.2بنحو 
المعمرة.في حين ظلت أسعار السلع الرأسمالية ثابتة بينما انخفضت  

أما على أساس سنوي، فإن  %0.2أسعار السلع الوسيطة بنحو 
بالمائة خالل   1.2تراجعت بنحو  المنتجين في منطقة اليورو  أسعار

سبتمبر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام  
  28الماضي.وبالنسبة للوضع داخل دول االتحاد األوروبي البالغة 

بالمائة على أساس   0.1دولة، فإن أسعار المنتجين ارتفعت بنحو 
   المصدر:مباشر  اس سنوي.بالمائة على أس 0.7شهري فيما تراجعت 

 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية 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 

 27/11/2019 24/11/2019 جنيه للسهم  1.750 اكرومصر للشدات والسقالت المعدنية

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

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

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 القاهرة  -مصر الجديدة  –فندق كونكورد السالم قاعة زيورخ شارع عبد الحميد بدوى  عاديةغير  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 

 الشرق األوسط لصناعة الزجاج 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

 الدارة و تطوير االصول الشركة العربية  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  التداولكمية 

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 

84.9 3.75 13.26 2,910,407 244,724,240 85.00 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

15.90 -1.06 3.05- 1,257,107 20,009,884 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 

9.63 -1.83 2.92- 2,199,864 21,441,816 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.41 2.55 31.28 928,074 1,298,633 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

13.16 -1.05 27.29- 2,688,450 35,811,728 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

19.30 0.16 28.24 503,358 9,739,890 20.60 13.25 4.39% 
بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 

44.00 -0.25 7.29 192,800 8,483,200 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.41 -0.35 9.37- 817,865 9,329,472 15.84 10.67 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.60 1.18 23.56- 1,287,624 10,986,286 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 

5.25 -0.19 21.76- 4,434,507 23,459,706 6.47 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.48 -2.75 29.94- 8,891,678 22,349,914 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
16.00 0.95 19.40 630,856 10,094,846 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.80 -2.10 3.92- 443,255 4,467,469 11.97 8.36 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 العقاريه التنمية 
CIRA 

12.99 0.00 49.31 3 39 13.60 6.80 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.17 -0.80 34.42 1,708,497 10,762,672 7.06 3.80 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.07 -0.96 4.61- 15,441,929 32,226,050 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

26.78 0.34 46.82 273,575 7,325,651 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 

107.00 -0.93 9.32- 4,290 456,879 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.45 -2.34 0.48 561,825 5,988,008 12.94 9.00 1.38% 
االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 

4.70 3.30 24.56- 3,355,420 15,384,787 7.50 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

12.69 2.34 26.22- 1,824,871 22,850,652 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.60 0.54 8.50- 1,909,005 10,670,965 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.93 -1.42 0.72- 803,550 5,648,363 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

2.96 -1.00 10.30- 3,271,726 9,681,727 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

11.64 -0.68 35.58- 1,480,674 17,322,640 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 

0.61 -1.77 5.17 22,125,188 13,600,107 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 

2.65 -1.49 52.12 3,379,845 9,039,485 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

13.15 -0.23 16.06 651,862 8,685,496 14.80 10.00 0.45% 
الكيماوية الصناعات 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.82 -2.51 13.26- 1,729,897 10,168,910 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.75 -2.14 48.11- 1,837,153 5,142,755 6.19 2.15 0.22% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية ذا التقريربه ُ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 قريرالت  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 
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