
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

07/11/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,709.79 -0.54% 12.84% 556,885,376 96,352,759 402,787,268,453 ( EGX 30مؤشر )

 2,111.63 -0.27% -1.77% 618,539,776 115,001,774 481,114,205,942 ( EGX 50مؤشر )

 544.82 0.20% -21.48% 103,963,072 29,212,377 197,462,855,665 ( EGX 70مؤشر )

 1,452.61 0.01% -15.90% 660,848,448 125,565,136 600,250,124,118 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 %90.3تغطية االكتتاب في زيادة رأسمال "آرابيا انفستمنتس" بـ  ▪

 الشمس لإلسكان ُتقر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية ▪

 الرقابة المالية تفحص مستندات زيادة رأسمال مصر الجديدة لإلسكان ▪

 مساهمو زهراء المعادي يناقشون توزيعات نقدية الشهر المقبل  ▪

 أشهر  9في  %58نمو المبيعات يرتفع بأرباح إم.إم.جروب  ▪

 أشهر  9في  %58خسائر الخليجية الكندية ترتفع  ▪

مصر لأللومنيوم ُتثبت أسعار البيع لشهر نوفمبر رغم ارتفاع األسعار  ▪
 العالمية 

زيادة بأسعار الحديد منذ التعويم وتوقعات  %100الغرف التجارية:   ▪
 باالستقرار خالل الشهر الحالي 

 محسن عادل: الديون المصرية تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الناشئة  ▪

 399وتحقق  %10صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية تنمو  ▪
 مليون دوالر خالل سبتمبر 

إقبال كبير على الجناح المصرى ببورصة لندن لرفع الحظر عن شرم  ▪
 الشيخ 

مليون دوالر  500الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ ▪
 خاص باإلسكان االجتماعي

 محسن عادل: الفائدة لم تعد المؤشر األهم في تنشيط االقتصاد ▪

 2020مسؤول: طرح بنك القاهرة بالبورصة خالل الربع األول من  ▪
 ويكشف حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية أكتوبر

 لغاز الطبيعي آالف سيارة للعمل با 10البترول المصرية تبدأ تحويل  ▪

أرامكو السعودية تعرض على بتروناس الماليزية المشاركة في الطرح  ▪
 األولي 

 صعود مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو على أساس سنوي في سبتمبر  ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 52 127 8 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
62.44%

;  عرب 
4.31%

;  أجانب
33.25%

;  أفراد
17.01%

;  مؤسسات
82.98%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 % 90.3تغطية االكتتاب في زيادة رأسمال "آرابيا انفستمنتس" بـ  

قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إنه تمت تغطية االكتتاب لزيادة 
بالمائة بعدد   90.37بنسبة رأس المال المصدر للمرحلتين األولى والثانية 

مليون سهم.وأضاف الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم   868.4
 235.02األربعاء، أن عدد األسهم غير المكتتب فيها بالمرحلة األولى بلغ 

مليون سهم، موضحة أن عدد األسهم المكتتب فيها بالمرحلة الثانية بلغت  
نه تمت تغطية  مليون سهم.وفي وقت سابق، قالت الشركة، إ 142.3

بالمائة   75.55اكتتاب المرحلة األولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 
مليون سهم.وأوضحت الشركة في بيان منفصل، أن المجلس   726بعدد 

من النظام األساسي وتعديل رأس المال من  7-6وافق على تعديل المادتين 
رت عنه  مليون جنيه، وفقاً لما أسف 404.7مليون جنيه إلى  144.16

نتيجة االكتتاب.وافقت الجمعية العامة العادية لشركة آرابيا في أغسطس  
مليون   144.17على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 

مليون جنيه،   288.33مليون جنيه، بزيادة قدرها  432.5جنيه إلى 
قرشاً،   30مليون سهم بالقيمة األسمية للسهم الواحد  961.1موزعة على 

قرش للسهم الواحد.يشار   0.14باإلضافة إلى مصاريف اإلصدار قدرها 
إلى أن أرابيا انفستمنتس هولدنج سجلت خالل النصف األول من العام 

مليون جنيه  46.9مليون جنيه، مقابل  31.6الجاري صافي ربح بلغ 
أرباحاً خالل نفس النصف من العام الماضي.ويبلغ رأسمال الشركة قبل  

مليون سهم، بقيمة   480.5مليون جنيه، موزعاً على  288.3الزيادة 
 المصدر:مباشرقرشاً للسهم.  30اسمية 

 الشمس لإلسكان ُتقر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية 

وافق مجلس إدارة شركة الشمس لإلسكان والتعمير على زيادة رأس المال  
مليون جنيه، عبر أسهم  181.5مليون جنيه إلى  121المصدر من 

انية.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أن مج
مليون جنيه، موزعاً على   60.5المجلس قرر زيادة رأس المال بنحو 

مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم من خالل توزيع سهم مجاني  60.5
.وقرر  2018لكل سهمين تمويالً من األرباح المرحلة عن العام المالي 

من النظام األساسي للشركة لزيادة رأس   7-6المادتين  المجلس تعديل
مليون   121مليون جنيه، موزعاً على  121المال.ويبلغ رأسمال الشركة 

سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
، مقابل  2019مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو  73.90

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  135.75صافي ربح بلغ 
 المصدر:مباشر الماضي.

 الرقابة المالية تفحص مستندات زيادة رأسمال مصر الجديدة لإلسكان 

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة مصر الجديدة لإلسكان 
والتعمير، تقدمت بإيداع نموذج اإلفصاح لزيادة رأس المال المصدر من 

مليون جنيه، عبر أسهم   333.7مليون جنيه إلى  111.25
مجانية.وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر، يوم األربعاء، أن 

مليون جنيه إلى   200أس المال المرخص به من الشركة تقدمت لزيادة ر
مليار جنيه، وجاٍر فحص تقرير اإلفصاح والمستندات المرفقة   1.5

به.وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة مصر الجديدة على زيادة رأس  
مليون جنيه، عبر  333.7مليون جنيه إلى  111.2المال المصدر من 

دة رأسمالها في بيان لبورصة  أسهم مجانية.وأرجعت الشركة اتجاهها لزيا
أسباب رئيسية.وحققت مصر الجديدة لإلسكان والتعمير  10مصر، إلى 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  50.00   1.50  شمال إفريقيا لالستثمار العقاري 

  25.00   20.00  أورانج

  11.32   72.70  فودافون
  10.00   146.10  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  9.06   16.98  اكرو مصر

 

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

 -10.00   0.05  عبر المحيطات للسياحة 

 -9.93   4.90  روبكس

 -9.84   0.50  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -8.57   9.60  العامة الستصالح األراضي

 -8.39   38.21  العامة للصوامع والتخزين

   

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

  9.43   70,164,544  طلعت مصطفى 
  84.20   62,477,872  البنك التجاري الدولي

  13.43   56,838,652  سيدى كرير للبتروكيماويات
  5.20   46,038,412  لالسكانمدينة نصر 

  26.90   32,457,774  مصر الجديدة لالسكان

 

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

  0.61   23,011,782  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.45   12,255,817  القلعة 
  5.20   8,804,562  مدينة نصر لالسكان

  9.43   7,450,848  طلعت مصطفى 
  4.82   6,077,899  أموك

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه خالل الفترة من يوليو إلى مارس   39.5أرباحاً بلغت 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام  120.4الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه،   111.25.ويبلغ رأسمال الشركة 2018-2017المالي 
 المصدر:مباشرجنيه للسهم. 0.25مليون سهم، بقيمة اسمية  445.02موزعاً 

   مساهمو زهراء المعادي يناقشون توزيعات نقدية الشهر المقبل 

قرر مجلس إدارة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير دعوة الجمعية  
، للنظر في توزيع 2019ديسمبر  2العامة العادية لالنعقاد في 

قدي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أن  ن 
بالمائة من رأس المال المدفوع   50الجمعية ستنظر في توزيع نقدي بنسبة 

مليون جنيه من رصيد األرباح  66قرشاً للسهم بما يعادل  50بواقع 
.يشار إلى  2018ديسمبر  31المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 

 58.7راء المعادي لالستثمار والتعمير سجلت صافي ربح بلغ أن زه
مليون   56.3مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 

  المصدر:مباشر جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.

   أشهر  9في   %58نمو المبيعات يرتفع بأرباح إم.إم.جروب 

المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة  أظهرت القوائم 
 58، ارتفاع أرباحها بنسبة  2019العالمية، خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي، بدعم نمو المبيعات.وأوضحت الشركة في بيان 
مليون   370.07لبورصة مصر يوم األربعاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 

ة من يناير، حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  جنيه خالل الفتر
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ في   233.6

 7.7االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 
مليار جنيه بالفترة المقارنة من  5.4مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

بعي، ارتفعت أرباح الشركة خالل الربع الثالث من  .وعلى أساس ر2018
مليون  74.4مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  104.5العام الجاري إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  2018جنيه بالربع المقارنة من 
مليون جنيه خالل فترة التسعة أشهر، مقابل   296.8الشركة أرباحاً بلغت 

.وسجلت أرباحاً  2018بالتسعة أشهر األولى من مليون جنيه  222.15
، حتى نهاية يونيو الماضي،  مليون جنيه منذ بداية يناير 265.46بقيمة 
 مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي. 159.22مقابل 

 المصدر:مباشر

   أشهر  9في   %58خسائر الخليجية الكندية ترتفع 

لشركة الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي، أظهرت القوائم المالية 
بالمائة   58، ارتفاع خسائرها بنسبة 2019خالل التسعة أشهر األولى من 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم  
ألف جنيه خالل الفترة من  607.3األربعاء، أنها حققت خسائر بلغت 
ألف جنيه  385.05ل خسائر بلغت يناير، حتى سبتمبر الماضي، مقاب 

بالفترة المقارنة من العام الماضي.ولم تفصح الشركة عن حجم إيرادات  
النشاط خالل الفترة من العام الجاري أو الفترة المقارنة من العام 

ألف   413.69الماضي.وحققت الشركة صافي خسائر خالل الفترة بقيمة 
فس الفترة من العام ألف جنيه خسائر خالل ن  283.31جنيه، مقابل 

 المصدر:مباشر الماضي.

   

مصر لأللومنيوم ُتثبت أسعار البيع لشهر نوفمبر رغم ارتفاع  
 األسعار العالمية  

(، التابعة للشركة القابضة  EGALأعلنت شركة مصر لأللومنيوم )
للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام،  
تثبيت أسعار البيع لشهر نوفمبر الحالى، عند معدالت شهر أكتوبر  

دوالراً   85الماضى على الرغم من ارتفاع األسعار العالمية بنحو 
دوالراً للطن.قالت مصادر   1786للطن لتسجل فى بورصة لندن 

فى شركة مصر لأللومنيوم، إن الشركة أبلغت وكالئها تثبيت 
أسعار البيع على تعاُمالت شهر نوفمبر الحالى، عند مستويات  
االنخفاض األخير الذى أعلنته فى شهر أكتوبر الماضى.أعلنت  
»مصر لأللومنيوم« انخفاضين بأسعارها الشهر الماضى بقيمة  

  38توسط البيع من جنيه للطن، لينخفض م 3000إجمالية بلغت 
ألف جنيه، بدعم من تراجع األسعار العالمية   35ألف جنيه إلى 

دوالر فى بورصة لندن   1700دوالراً للطن، لتهبط إلى  80بنحو 
للمعادن.جاء إعالن تثبيت األسعار رغم عودة السوق العالمى  

ليصل متوسط أسعار البيع على   5لالرتفاع مرة أخرى بنحو %
دوالراً للطن أمس   1786للمعادن إلى  مؤشرات بورصة لندن

أكتوبر   4دوالر فى  1701نوفمبر، ُمقابل  4األول 
الماضى.أرجعت المصادر فى الشركة، عدم تحريك أسعار البيع فى  
نوفمبر الحالى إلى ارتفاع تنافسية الُمنتج الخليجى المستورد، والذى  

رخص  جذب شريحة كبيرة من الُمستهلكين لالعتماد عليه حالًيا ل
أسعاره عن الُمنتج المحلى.أضافت المصادر، أن األزمة فى ارتفاع  
تكاليف اإلنتاج، وهى أحد األسباب الرئيسية فى تحول الشركة من  
الربحية للخسارة بداية من الربع األول للعام المالى الحالى، بقيمة  

مليون جنيه فى   468.9مليون جنيه، ُمقابل أرباح بلغت  277.8
من العام المالى الماضى.أدى تراجع ربحية الشركة  الفترة نفسها 

إلى االستغناء عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء  
بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من وراء هذه  
االستثمارات، وتراجعت إيرادات الشركة خالل الربع األول من  

مليار  3.6، مقابل مليار جنيه 1.8العام المالى الحالى إلى 
جنيه.ُتعد أسعار الطاقة العائق األقوى لصناعة األلومنيوم، إذ ُتمثل  

-سنت  6.6من تكلفة التصنيع، وتشترى الكيزلووات بسعر ) 40%
ساعة(.ثبيت األسعار، لم يكف الُمستهلكين لأللومنيوم، من شركات  
تصنيع الكابالت والمحوالت، وقالوا إن القطاع لن يستفد بالشكل  
األمثل من ذلك، فى ظل فتح الباب أمام استيراد الكابالت  
والمحوالت من الهند والصين.نوهت المصادر لـ»البورصة«، عن  
دخول الُمنتج المستورد مصر بسعر يكاد يقارب سعر األلومنيوم  
الخام من شركة مصر لأللومنيوم، ما يوضح فارق التكلفة التى  

ات المستورد، ويجب أن  تتكبدها الصناعة المصرية أمام الصناع
 المصدر: جريدة البورصة. %15و 10يقل سعر الُمنتج المحلى بين 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

زيادة بأسعار الحديد منذ التعويم وتوقعات   % 100الغرف التجارية:  
   باالستقرار خالل الشهر الحالي

بغرفة القاهرة التجارية عن كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء 
بأسعار الحديد منذ تحرير سعر الصرف حتى اآلن  %100وجود زيادة 

.وأشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى استقرار أسعار مواد  
البناء خالل األسبوع الجاري مقارنة باإلسبوع الماضي ليتراوح سعر  

طن . وأضاف  جنيه لل  9900إلى  9600الحديد تسليم أرض المصنع من 
ألف جنيه  10300إلى  9900أن سعر الحديد للمستهلك يتراوح مابين 

للطن، متوقعا استقرار األسعار خالل الشهر الجاري مع سيطرة الركود  
على األسواق في ظل انخفاض حجم الطلب وضعف القوة الشرائية 
للمواطنين. وأرجع استقرار أسعار الحديد إلى انخفاض سعر الدوالر  

ض سعر البيليت، بجانب وفرة اإلنتاج، منوها إلى استقرار أسعار  وانخفا
جنيه للطن تسليم   750إلى  650األسمنت خالل الفترة الحالية ليسجل 

جنيه للطن في ظل   850إلى  800أرض المصنع، كما يتراوح مابين 
الركود باألسواق وانخفاض حجم الطلب ووفرة اإلنتاج . ولفت الزيني إلى  

  4ألف طن من الحديد شهريا و 600هالك أصبح يسجل أن حجم االست 
 مليون طن أسمنت، والذي كان يصل إلى مليون طن شهريا قبل التعويم

 أموال الغدالمصدر: 

  399وتحقق  % 10صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية تنمو 
   مليون دوالر خالل سبتمبر 

اعات المعدنية ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصن 
مليون   399لتسجل   %10خالل شهر سبتمبر الماضي بنسبة 

دوالر.وأوضحت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري  
لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية استمرار تصدر االمارات  
العربية لقائمة اكبر عشر اسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية  

 %25.8مليون دوالر بنهاية سبتمبر الماضي مستحوذة على  103بقيمة 
من إجمالي صادرات القطاع في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة  

.وأشارت إلى احتالل ايطاليا  في  82مليون دوالر بنسبة نمو % 62بقيمة 
ر  مليون دوال 19مليون دوالر يليها ليبيا بقيمة  36المركز الثالث بقيمة 

%، مؤكدة أن النمو بالسوق الليبي يأتي  رغم استمرار   72بارتفاع 
التوترات االمنية إال أ نجاح الجيش الوطني الليبي في استعادة االستقرار  
بمناطق شرق وجنوب ليبيا كان وراء هذا النمو في حركة التجارة بين 

سرع  مصر وليبيا حيث نامل في استمرارها وبدء عمليات اعادة االعمار با
مليون دوالر   13وقت، وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة 

.وأكدت اسماعيل أن  المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح 
اسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في  
المعارض الخارجية في الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا 

لخارجية.وحول اداء صادرات الصناعات المعدنية خالل  باالسواق ا
سبتمبر الماضي أوضحت أن صادرات الحلي واالحجار الكريمة واصلت  

يليها صادرات   %186مليون دوالر بارتفاع  164تصدر القطاع بقيمة 
ثم   %24مليون دوالر بانخفاض   44االلمونيوم ومصنوعاته بقيمة 

ثم   %64مليون دوالر بانخفاض   35صادرات  الحديد والصلب وسجلت 
مليون   17صادرات الصهاريج والخزانات واالسالك والمسامير بقيمة 

مليون  16ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة  %29دوالر بارتفاع 
وتصدرت صادرات الزجاج اداء قطاع مواد البناء 19دوالر بانخفاض %

والجرانيت  ثم صادرات الرخام  %21مليون دوالر بارتفاع  37بقيمة 

 

 محسن عادل: الديون المصرية تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الناشئة  

ي بيت الخبرة، إن اقتصاديات  قال محسن عادل رئيس قطاع االستثمار ف
تحديات منها ارتفاع حجم المديونيات في   3العالم والدول الناشئة تواجه 
تريليون دوالر، ولكن مصر نسبة   800الدول الناشئة التي بلغت 

مديونيتها مازالت قليلة من هذه الدول.وأضاف عادل، في تصريحات له  
بنوك" أن أسعار الفائدة  خالل فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "الناس وال

أصبحت غير قادرة على تنشيط النمو االقتصادي، مشيًرا إلى أن البنوك  
دولة تعتمد على الفائدة السالبة.وقال عادل، إن نسب   29المركزية في 

الفائدة مازالت مرتفعة في مصر، "لكن ارتفاع العائد ساهم على جانب  
مار في أدوات  أخر في الحفاظ على التدفقات األجنبية لالستث 

شركة في شهرين ونصف من األسواق   118الدين".وأشار إلى خروج 
الناشئة بعد إعالن إفالسها في ظل التطور التكنولوجي.وتطرق إلى  
العنصر الثاني في التحديات التي تواجه الدول وهو تطور الحركة  
االقتصادية من أمريكا والصين إلى أمريكا واالتحاد األوروبي، أما  

الثالث يتمثل في التكتالت االقتصادية مثل الصين وروسيا أو   العنصر
  المصدر: مصراويتفكك التكتالت مثل االتحاد األوروبي.

إقبال كبير على الجناح المصرى ببورصة لندن لرفع الحظر عن شرم  
 الشيخ  

أدى اإلعالن عن عودة الطيران اإلنجليزي لشرم الشيخ قبل أيام أثر  
اإلقبال على الجناح المصري في بورصة لندن ثاني أكبر  كبير في حجم 

بورصة سياحة عالميا.وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للسياحة  
الثقافية، إن الكثير من التعاقدات تم توقيعها بين شركات السياحة  
المصرية ونظيراتها اإلنجليزية لجلب األعداد لمصر.أوضح أن أول  

سمبر المقبل وفقا لما تم توقيعه حتى اآلن الرحالت ستأتي لمصر في دي 
رافضا اإلفصاح عن أسماء المتعاقدين.لفت الي ان قرار رفع الحظر  
للطيران البريطاني عن شرم الشيخ كلن له أثر كبير في هذا اإلقبال  

شركة سياحة   53على الجناح المصري.ويشارك في الجناح المصري 
ت اإلنجليز.أضاف  وفندق بهدف سرعة التعاقد مع منظمي الرحال 

عثمان ان اإلنجليز أكبر جنسية موجودة في األقصر وأسوان من حيث  
األعداد لشغفهم لزيارة المعالم األثرية المصرية.واتفق معه كامل أبو  
علي رئيس مجموعة بك الباتروس لالستثمار السياحي محذرا من زيادة  

ت  الحديث عن اإلقبال و التعاقدات الن ذلك يزيد من العمليا 
  المصدر: صحيفة البورصةاإلرهابية.

مليون دوالر   500الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ
 خاص باإلسكان االجتماعي 

  500وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 
مليون دوالر للبرنامج الشامل لتمويل اإلسكان االجتماعي; ضماناً 

لمشروعات الجاري تنفيذها.وجاء ذلك وفقاً الستمرارية العمل با
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء  
هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم  

 أموال الغدالمصدر:  السكنية المتقدمين لها.

 

 
 



 

 

يليه    2018فقط عن سبتمبر  %1مليون دوالر بارتفاع  20بقيمة 
ثم   % 26مليون دوالر بارتفاع  18صادرات المواد المحجرية بقيمة 

ثم االدوات الصحية بقيمة   %6مليون دوالر بارتفاع  14السيراميك بقيمة 
ت  ماليين دوالرولفت  10ثم االسمنت بقيمة  %12مليون دوالر بارتفاع  13

إلى أن المجلس يستهدف  القارة االفريقية في خطته الحالية حيث تم تسيير 
عدة بعثات رجال اعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا وغانا وكينيا 
وكذا تم مشاركتنا في معرض مارموماك بايطاليا بجناح مصري يضم  
كبري شركات الرخام والجرانيت المصرية وجاري االعداد للمشاركة  

 Big 5صري يضم عدة قطاعات في مواد البناء بمعرض ) بجناح م
Dubai   اخر الشهر الحالي وهذا بهدف الترويج لمنتجات القطاع وزيادة)

 أموال الغدالمصدر: الصادرات المصرية 

  2020مسؤول: طرح بنك القاهرة بالبورصة خالل الربع األول من 
 والمتوسطة بنهاية أكتوبر يكشف حجم محفظة المشروعات الصغيرة  و

كشف نائب رئيس بنك القاهرة، أنه سيتم طرح البنك في البورصة خالل  
.وأكد حازم حجازي، في تصريحات  2020الربع األول من العام المقبل 

خاصة على هامش مؤتمر الناس والبنوك، يوم الثالثاء، أن المصرف  
البورصة.وأضاف أن البنك يسير في اإلجراءات النهائية لطرحه في 

 40إلى  30سيطرح في البورصة المصرية نسبه تتراوح ما بين الـ
بالمائة.وكان محافظ البنك المركزي المصري، كشف عن إتمام عملية  

( في  BQDCتعيين مستشار مالي محلي وأجنبي لطرح بنك القاهرة )
ضات  البورصة المصرية، دون أن يذكر أسماء، مشيراً إلى أن هناك مفاو

من جهات في إنجلترا وأوروبا للحصول علي حصة من بنك القاهرة.قال  
نائب رئيس بنك القاهرة، إن محفظتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

مليار جنيه،   13.5ومتناهي الصغر بلغت بنهاية أكتوبر الماضي نحو 
مليار جنيه بنهاية   14.5منوهاً إلى أنه يستهدف الوصول بها إلى 

ضح حازم حجازي، في تصريحات خاصة على هامش موتمر  العام.وأو 
 6.5الناس والبنوك، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 

مليارات جنيه بنهاية   7مليار جنيه، و محافظة متناهي الصغر سجلت 
أشهر   10أكتوبر الماضي.وأضاف، أن البنك ضخ تمويالت خالل الـ

 35مليارات جنيه لحوالي  5ين تخطت األولى من العام الجاري بالمحفظت 
ألف عميل.وكشف، عن أن البنك ضخ تمويالت في مبادرة البنك المركزي  

مليار جنيه، ووصل   3.5لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 
 20بالمائة.وكان البنك المركزي، ألزم البنوك بتخصيص  18بها إلى 

الصغيرة حتى عام   بالمائة من محفظتها التمويلية للمشروعات
مليار   25.وأشار حجازي، إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت 2020

مليار جنيه حتى نهاية  26جنيه بنهاية أكتوبر، ويستهدف الوصول بها إلى 
العام الجاري.وذكر، أن بنك القاهرة ضخ تمويالت في مبادرة البنك 

ليار جنيه.ونوه، إلى  م 2.3المركزي للتمويل العقاري بنهاية أكتوبر بقيمة 
أنه بلغت محفظة تمويالت البنك في السيارات بنهاية أكتوبر الماضي نحو  

 مليار جنيه.  74مليار جنيه، فيما بلغت المحفظة االئتمانية بالبنك  1.7

 

 

 

 

 

 االقتصاد محسن عادل: الفائدة لم تعد المؤشر األهم في تنشيط 

قال محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة االستثمار ، إن معدالت الفائدة  
والعالقة بينها وبين التضخم لم تعد هي المعادلة الحاكمة لتنشيط  
االقتصاد في الوقت الحالي، في جميع دول العالم .وأوضح خالل  
الجلسة األولى من اليوم الثاني من مؤتمر الناس والبنوك حول حركة  

قتصاد، عقب تخفيض الفائدة، أن الفائدة أصبحت عامالً متغيًرا وليس  اال
حاكًما على مستوى حركة االقتصاد العالمي، بينما الفترة الحالية هناك 

قضايا حاكمة تؤثر على االقتصاد العالمي.وتابع رئيس هيئة   3
االستثمار السابق أن أول هذه األمور هو الحرب التجارية األمريكية مع 

ن ودول االتحاد األوروبي، فبعدما كان العالم يسعى نحو حرية  الصي 
التجارة في تسعينيات القرن الماضي أصبح اآلن يعود للقيود التجارية  
.ولفت إلى أن العامل الثاني هو التكتالت التجارية العالمية الجديدة التي  
  تنشأ بين الدول وتأثيرها على النمو العالمي، بينما العامل الثالث هو 

 80ديون األسواق الناشئة الكبرى على مستوى العالم والتي تخطت 
تريليون دوالر تشكل منها مصر نسبة قليلة جًدا.وذكر أن ارتفاع ديون 
العديد من الشركات بالتزامن مع التطور التكنولوجي الكبير دفع أكثر  

شركة على مستوى العالم إلعالن إفالسها خالل الشهرين   118من 
أبرزها شركة توماس كوك السياحية العالمية .وأكد أن  الماضيين من

كل هذه التغيرات تثبت أن العالقة بين سعر الفائدة والتضخم لم تعد هي  
وأضاف أن البنك  المتحكمة في تطور حركة االقتصاد العالمي.

المركزى أشار فى تقريره األخير إلى الهامش بين الفائدة على اإليداع  
للشركات فى مصر، مطالبا القطاع المصرفى  والفائدة على اإلقراض 

بضرورة زيادة نسبة القروض القطاع الخاص ألكثر من معدالتها  
 المصدر: المالالحالية. 

   آالف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي  10البترول المصرية تبدأ تحويل  

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وزارة البترول  
مليون   80ويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة المصرية، عقد تح

جنيه.ووفقاً لبيان صادرليوم األربعاء عن جهاز تنمية المشروعات  
الصغيرة، فإن العقد ينص على تنفيذ شركتي كارجاس وغازتك، تحويل  

آالف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.ومن جانبه، أكد وزير   10نحو 
أتي في إطار سياسة الدولة الداعمة  البترول المصري، أن المشروع ي 

للمواطنين والتيسير عليهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود، باإلضافة إلى  
التكامل مع خطة الدولة من خالل تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم  
المقدم للمنتجات البترول.وأشار طارق المال، إلى أن سعر الغاز  

ما يتيح توفيراً في المصروفات  الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين ب 
الخاصة بتلك السيارات، موضحاً أن المرحلة الجديدة من المشروع  
ستسهم بفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات  

  مباشرالمصدر:  كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادي.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

بتروناس الماليزية المشاركة في الطرح  أرامكو السعودية تعرض على 
   األولي

قالت شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس يوم األربعاء إن أرامكو  
السعودية خاطبتها للمشاركة في الطرح العام األولي لها، في الوقت الذي  
يبحث فيه عمالق النفط الشرق أوسطي عن مستثمرين رئيسيين 

على دراية باألمر لرويترز إن الحكومة   لإلدراج.وقالت ثالثة مصادر 
السعودية تخطط لبيع اثنين بالمئة من أرامكو التي تديرها الدولة، وهي 

ديسمبر كانون   11أكثر شركات العالم ربحا، في إدراج محلي في 
األول.يأتي التواصل في الوقت الذي تقترب فيه بتروناس من بدء التشغيل  

مليار دوالر شيدته   27ويات حجمه التجاري لمشروع تكرير وبتروكيما
باالشتراك مع أرامكو في جنوب ماليزيا.وقالت بتروناس لرويترز ”تمت  
مخاطبتنا مؤخرا من جانب ممثلين ألرامكو السعودية لدراسة مشاركة  
بتروناس في عملية طرحها العام األولي.”لكننا لن نقدم مزيدا من التعليقات  

وتم إرجاء الطرح العام األولي ألرامكو  على هذا األمر في الوقت الراهن“. 
الذي يلقى ترحيبا كبيرا، إذ قال مستشارو الصفقة إنهم بحاجة لمزيد من  
الوقت الستقطاب مستثمرين رئيسيين مثل صناديق الثروة السيادية. وفي  

بالمئة من  77، باع بنك االدخار البريدي الصيني المملوك للدولة 2016
مليار دوالر إلى داعمين من تلك   7.4ة قيمته طرحه العام األولي البالغ

الشريحة.كانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر أيلول إن أرامكو خاطبت  
جهاز أبوظبي لالستثمار وصندوق جي.آي.سي السنغافوري وصناديق  
ثروة سيادية أخرى لالستثمار في الشق المحلي من اإلدراج.وخاطب  

مار التابعة لحكومة  مستشارو أرامكو أيضا شركة مبادلة لالستث 
أبوظبي.وبسؤاله عن اهتمامه بالطرح العام األولي ألرامكو، قال صندوق  
الثروة السيادية الماليزي خزانة لرويترز إنه ”ليست له أي استثمارات في  

   رويترزالمصدر: قطاع النفط والغاز“.

   صعود مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو على أساس سنوي في سبتمبر 

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي )يوروستات( يوم  
األربعاء تسارع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في  
سبتمبر أيلول على أساس سنوي.وقال المكتب إن مبيعات التجزئة في  

بالمئة على أساس شهري   0.1دولة ارتفعت  19منطقة اليورو التي تضم 
بالمئة في أغسطس آب.   2.7بالمئة ارتفاعا من  3.1مكسبا سنويا لتحقق 

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطالع لرويترز الزيادة الشهرية ذاتها 
بالمئة فقط.ومبيعات التجزئة مؤشر للطلب المحلي،  2.5وزيادة سنوية 

عاما ونمو   11الذي يتلقى الدعم من تراجع معدل البطالة ألقل مستوى في 
لألجور.وقال مكتب اإلحصاءات إنه على أساس شهري،   تدريجي

بالمئة بينما  0.4انخفضت مبيعات التجزئة لألغذية والمشروبات والتبغ 
بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت   0.1زادت للمنتجات غير الغذائية 

بالمئة   4.6بالمئة وللمنتجات غير الغذائية  1.3مبيعات التجزئة لألغذية 
 رويترزالمصدر: بالمئة في الشهر السابق. 4.2مقارنة مع 

 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,784.00 0.61% السعودية

 DFMGI 683.00 -0.61% دبي

 ADI 7,749.00 -0.42% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,973.00 0.06% الكويت 

 BSEX 15.18 3.48% البحرين

 GENERAL 35,664.00 0.03% قطر 

 MASI 51,410.00 0.84% المغرب 

 TUN20 2,767.00 1.34% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,492.56 0.00% أمريكا 

 S&P 500 3,076.78 0.07% أمريكا 

 NASDAQ 8,410.63 -0.29% أمريكا 

 FTSE 100 7,396.65 0.12% لندن

 DAX 13,179.89 0.24% أمانيا

 Nikkei 225 23,330.32 0.11% اليابان

 %0.09 1,492.87 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.05- 61.83 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %0.02 56.36 البرميل  نايمكس )دوالر( 



 

 

 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  كومبانيايسترن   -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 ومخابز شمال القاهرة مطاحن 

 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  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

 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

 الشركة العربية الدارة و تطوير االصول  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  1القابضة للصناعات الغذائية بمقر الشركة   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 

84.2 0.13 12.28 743,921 62,477,872 85.00 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

15.70 -1.38 4.27- 565,831 8,903,258 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 

9.43 -3.28 4.94- 7,450,848 70,164,544 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.42 1.36 32.03 461,986 652,060 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

13.00 -2.40 28.18- 2,198,711 28,613,770 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

19.02 -1.71 26.38 714,063 13,526,630 20.60 13.25 4.39% 
بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 

44.00 0.00 7.29 8,644 379,877 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.30 -0.96 10.25- 516,261 5,848,707 15.84 10.71 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.51 -0.23 24.36- 1,010,477 8,618,195 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 

5.20 -1.70 22.50- 8,804,562 46,038,412 6.47 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.45 -2.39 30.79- 12,255,817 30,314,404 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
16.32 2.00 21.79 1,775,795 28,722,084 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.75 -3.27 4.41- 209,050 2,035,975 11.97 8.36 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 

12.75 -1.85 46.55 601,085 7,664,604 13.60 6.83 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.30 0.00 37.25 1,311,832 8,261,697 7.06 3.98 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.07 -0.96 4.61- 4,681,530 9,658,641 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

26.90 0.45 47.48 1,202,197 32,457,774 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 

105.20 -1.22 10.85- 29,440 3,140,695 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.50 -1.50 0.96 260,275 2,743,369 12.94 9.00 1.38% 
االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 

4.82 5.01 22.63- 6,077,899 29,093,558 7.50 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

13.43 7.27 21.92- 4,356,926 56,838,652 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.61 0.36 8.33- 2,591,658 14,474,850 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.93 -1.42 0.72- 1,049,197 7,263,724 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

2.93 -1.01 11.21- 4,069,914 11,977,134 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

11.52 -1.54 36.25- 2,000,180 23,113,974 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 

0.61 -0.16 5.86 23,011,782 14,114,191 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 

2.66 -0.38 52.70 4,665,565 12,530,298 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

13.28 -0.30 17.21 133,798 1,763,278 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.83 -0.85 13.11- 1,773,510 10,464,266 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.75 -1.79 48.11- 1,820,005 5,028,908 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 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 
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