
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

11/11/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,795.87 0.59% 13.50% 492,799,648 71,931,608 405,577,471,883 ( EGX 30مؤشر )

 2,122.56 0.52% -1.26% 563,842,944 99,629,028 484,611,213,716 ( EGX 50مؤشر )

 547.45 0.48% -21.10% 156,258,016 45,682,529 199,532,199,628 ( EGX 70مؤشر )

 1,459.57 0.48% -15.50% 649,057,664 117,614,137 605,109,671,511 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

بعد قرار الرقابة المالية.. حديد عز يتصدر تداوالت بورصة   ▪
 مصر 

مساهمو العربية لألسمنت يناقشون توزيعات األرباح ديسمبر   ▪
 المقبل 

 أشهر  9في   %92أرباح أطلس لالستثمار ترتفع  ▪

 أشهر  9في   %28خسائر القاهرة الوطنية تتراجع  ▪

 أشهر  9في   %133بلتون القابضة ارتفاع خسائر  ▪

زيادة عوائد االستثمارات تقفز بأرباح القناة للتوكيالت الفصلية     ▪
117% 

 أشهر  9نمو اإليرادات يرتفع بأرباح كريدي أجريكول في  ▪

 في الربع األول  %92أرباح الدلتا للتأمين ترتفع  ▪

الدلتا  البترول: بدء إنتاج الغاز من بئر "سليفا" بامتياز غرب  ▪
 العميق 

استمرار تراجع معدل التضخم في أكتوبر يعزز التوقعات بخفض   ▪
 ة هذا األسبوع أسعار الفائد

خبراء: البورصة تترقب إعادة النظر في ضريبة الدمغة   ▪
 واستحداث منتجات جديدة 

من زيادة احتياطي النقد األجنبي   %45الذهب يساهم بنسبة  ▪
 لمصر في أكتوبر 

 سوق السيارات يترقب اإلعفاء الجمركى للواردات التركية   ▪

 مليار يورو حجم استثمارات البنك األوروبي في مصر   8.7 ▪

 رويترز: اتفاق التجارة بين الصين والواليات المتحدة قد يتأجل   ▪

 2019أسعار المنازل البريطانية تسجل أضعف وتيرة نمو في  ▪

 جونسون يبدأ حملته االنتخابية ويعد بإنجاز البريكست في يناير  ▪

 

 الرئيسي( EGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 95 77 10 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
74.96%

;  عرب 
11.14%

;  أجانب
13.90%

;  أفراد
63.16%

;  مؤسسات
36.83%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 بعد قرار الرقابة المالية.. حديد عز يتصدر تداوالت بورصة مصر 

للرقابة المالية بشأن موافقتها على تقديم العز  انعكس قرار الهيئة العامة 
بالمائة من أسهم شركة   100الدخيلة للصلب عرض شراء حتى نسبة 

التابعة لشركة حديد عز على أداء سهم حديد عز   -مصانع العز للدرفلة 
ليتصدر نشاط األسهم ببورصة مصر من حيث السيولة.وبلغت قيمة  

مليون سهم،  6.5نيه، من خالل مليون ج 78.3التداول على السهم نحو 
ووافقت الهيئة . مليون جنيه 497متصدراً قيم تداوالت البورصة البالغة 

على عرض الشراء اإلجباري المختلط المقدم من العز الدخيلة حتى نسبة  
جنيه  23.07بالمائة من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة بسعر  100

 من اسهم شركة مصانع العز  سهماً  51للسهم الواحد و/ أو معامل مبادلة 
للدرفلة )الشركة المستهدفة ( مقابل كل سهم من اسهم زيادة رأسمال شركة  

مليار جنيه، موزعاً على   1.3العز الدخيلة.ويبلغ رأسمال العز الدخيلة 
جنيه للسهم.وتمتلك حديد عز نحو   100مليون سهم، بقيمة اسمية  13.3

بالمائة من عز   54.59وكذلك  بالمائة من شركة العز للدرفلة، 98.91
 المصدر:مباشر الدخيلة.

 مساهمو العربية لألسمنت يناقشون توزيعات األرباح ديسمبر المقبل 

قالت شركة العربية لألسمنت، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها 
، ستنظر في توزيعات األرباح على المساهمين عن 2019ديسمبر  1في 

.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه  2018ي أرباح العام المال
نوفمبر الجاري لتقديم  12من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة في 

المقترح النهائي لمشروع توزيع األرباح على المساهمين وفقاً لألرباح  
.وعلى مستوى أعمال الجمعية  2018القابلة للتوزيع عن العام المالي 

انعقادها بنفس الجلسة، من المقرر أن تنظر في   العامة غير العادية المقرر 
من النظام   4تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها كذلك تعديل المادة 

-21األساسي للشركة.وتناقش الجمعية غير العادية أيضاً تعديل المواد )
 25.3( من النظام الرئيسي للشركة.وحققت أرباحاً بلغت 28-29-46

ر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح  مليون جنيه خالل الستة أشه
، مع األخذ في  2018مليون جنيه في الفترة المقارن من  212.76بلغت 

 المصدر:مباشر االعتبار حقوق األقلية.

 أشهر  9في   %92أرباح أطلس لالستثمار ترتفع 

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة أطلس لالستثمار والصناعات  
 92، ارتفاع ارباحها بنسبة 2019الغذائية، خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم  
مليون جنيه خالل الفترة من يناير  1.6الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 

ألف جنيه بالفترة   878.7إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
 4.726قارنة من العام الماضي.وبلغت إيرادات الشركة خالل الفترة الم

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  4.724مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
للخسائر على  2019.وتحولت الشركة خالل النصف األول من 2018

مليون  2.16أساس سنوي نتيجة تراجع اإليرادات، وحققت خسائر بلغت 
، مقابل أرباح بلغت  2019الستة أشهر المنتهية في يونيو جنيه خالل 

، مع األخذ في االعتبار  2018ألف جنيه في الفترة المقارنة من  704.7
 المصدر:مباشرحقوق األقلية.

 أشهر  9في   %28خسائر القاهرة الوطنية تتراجع 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة الوطنية لالستثمار  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  9.53   15.40  المصرية للمشروعات السياحية العالمية 

  7.84   20.50  النيل لالدوية

  6.97   15.35  المجموعة المصرية العقارية 
  6.28   34.00  أدكو

  5.69   11.71  القناة للتوكيالت المالحية 

 

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

 -9.66   0.51  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -7.50   35.01  القاهرة لالدوية

 -5.74   9.52  القاهرة لالسكان

 -5.71   9.90  العامة الستصالح األراضي

 -5.00   0.25  مصر جنوب افريقيا لالتصاالت

   

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

  12.14   93,937,056  حديد عز
  13.49   59,266,160  سيدى كرير للبتروكيماويات

  9.45   43,223,068  طلعت مصطفى 
  4.80   35,100,496  أموك

  84.50   34,213,012  البنك التجاري الدولي

 

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

  0.62   13,122,822  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.81   8,110,672  دايس
  0.65   8,051,774  بورتو القابضة

  12.14   7,811,934  حديد عز
  4.80   7,180,081  أموك

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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، تراجع خسائرها 2019المالية خالل التسعة أشهر األولى من واالوراق 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة   28بنسبة 

مليون جنيه خالل   7.3مصر اليوم الخميس، أنها حققت خسائر بلغت 
مليون   10.17الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

رنة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق  جنيه بالفترة المقا
مليون جنيه،   7.8األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 

.وعلى 2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  12.6مقابل مبيعات بلغت 
مليون جنيه خالل الربع  3.5أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه بالربع المقارن   4.8سائر بلغت ، مقابل خ2019الثالث من 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت  2018من 
مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل   2.7

.وسجلت  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  6.26خسائر بلغت 
بداية يناير حتى نهاية يونيو  مليون جنيه منذ  3.61صافي خسارة بلغت 

مليون جنيه، خالل نفس الفترة  5.29الماضي مقابل صافي خسائر بلغت 
من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة، حيث بلغت  

مليون جنيه خالل نفس   10.53مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  9.85
 المصدر:مباشر الفترة من العام الماضي.

 أشهر  9في   %133ع خسائر بلتون القابضة ارتفا 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة، خالل  
بالمائة   132.6، ارتفاع خسائرها بنسبة 2019التسعة أشهر األولى من 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم  
 63.3شركة األم( بلغت الخميس، أنها حققت خسائر )خسائر مساهمي ال 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ في   27.2بلغت 

 88.3االعتبار حقوق األقلية.وبلغ صافي خسائر الشركة خالل الفترة 
بالفترة المقارنة من العام مليون جنيه  52مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 

مليون جنيه،   10.23الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 
.وعلى 2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  17.5مقابل إيرادات بلغت 

مليون جنيه خالل   20.8أساس ربعي، حققت الشركة صافي خسائر بلغت 
مليون جنيه بالربع  26.5، مقابل خسائر بلغت 2019الربع الثالث من 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة  2018المقارن من 
مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولى من العام  20.5خسائر بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  23.08الجاري، مقابل خسائر بلغت 
لستة  مليون جنيه خالل ا 48.4.وكانت الشركة حققت خسائر بلغت 2018

ألف جنيه   887، مقابل خسائر بلغت 2019أشهر المنتهية في يونيو 
 المصدر:مباشر بالفترة المقارنة من العام الماضي.

 %117زيادة عوائد االستثمارات تقفز بأرباح القناة للتوكيالت الفصلية   

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيالت المالحية خالل الربع األول من 
بالمائة على أساس  116.8، ارتفاع أرباحها بنسبة 2020-2019العام المالي 

سنوي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الخميس، إنها حققت أرباحاً 
مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل  128.4بلغت 

من العام المالي مليون جنيه في الفترة المقارنة   59.2أرباح بلغت 
مليون جنيه، مقابل  16.22الماضي.وانخفضت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

.وأرجعت 2019-2018مليون جنيه في الفترة المقارنة من  32.6إيرادات بلغت 
الشركة الزيادة في صافي الربح عن المقارن إلى زيادة العائد في االستثمارات 

.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات
، مقابل 2019حتى نهاية يونيو  2018 مليون جنيه منذ بداية يوليو 225.54
 المصدر:مباشر مليون جنيه خالل العام المالي السابق له. 271.16

 أشهر  9أجريكول في نمو اإليرادات يرتفع بأرباح كريدي 

مصر،   -أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبنك كريدى أجريكول 
  11، ارتفاع أرباحه بنسبة 2019خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي، نتيجة نمو اإليرادات.وأوضح البنك في  
  1.86بيان لبورصة مصر، يوم الخميس، أنه حقق أرباحاً بلغت 

ل الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح  مليار جنيه خال
مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام  1.67بلغت 

  4.5الماضي.وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خالل الفترة إلى 
مليار جنيه بالفترة المقارنة   4.07مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 

، حقق البنك أرباحاً  .وعلى مستوى األعمال المستقلة2018من 
مليار جنيه خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري،   1.8بلغت 

مليار جنيه بالفترة المقارنة من   1.6مقابل أرباح بلغت 
مليار جنيه خالل الستة   1.3.وحقق البنك أرباحاً بلغت 2018

أشهر المنتهية في يونيو حزيران الماضي، مقابل أرباح بلغت  
 المصدر:مباشر .2018ه بالنصف المقارن من مليارجني  1.09

 في الربع األول  %92أرباح الدلتا للتأمين ترتفع 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الدلتا للتأمين خالل الربع  
  92.2، ارتفاع أرباحها بنسبة 2020-2019األول من العام المالي 

  بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
مليون جنيه   58.3مصر، يوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 

، مقابل أرباحاً بلغت   2019خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع   30.3

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت اإليردات المجمعة  
 33.9ن جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل مليو 64.12للشركة لتسجل 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وعلى  
 29.7مستوى األعمال المستقلة، فقد سجلت الشركة أرباحاً بلغت 

مليون  13.8مليون جنيه خالل الفترة الحالية، مقابل أرباح بنحو 
.وحققت  2018-2017جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 

 135.79الشركة صافي ربح خالل العام المالي الماضي بلغ 
مليون جنيه خالل العام   91.55مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 

المنصرم له.وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خالل العام بنسبة  
 117.47مليون جنيه، مقابل  158.92بالمائة، لتصل إلى  35.29

ابق له.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  مليون جنيه خالل العام الس
 88.233لتصل إلى  2019-2018فارتفعت خالل العام المالي 

مليون جنيه خالل العام المالي السابق   64.352مليون جنيه، مقابل 
 المصدر:مباشر له.

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

استمرار تراجع معدل التضخم في أكتوبر يعزز التوقعات بخفض أسعار  
 األسبوع   هذا الفائدة

وأوضح البيان أن أسعار السلع والخدمات التعليمية ارتفعت بينما استمرت  
االنخفاض: ويرجع التضخم خالل أكتوبر أسعار األغذية والمشروبات في 

في الخدمات والسلع المرتبطة بالتعليم بما فيها  %28.9إلى زيادة قدرها 
الكتب واألدوات المكتبية، مقارنة بالعام الماضي. وسجلت أسعار األغذية  
والمشروبات، التي تسببت في ارتفاع التضخم خالل األشهر الماضية،  

س سنوي في أكتوبر. كانت رئيسة قسم  على أسا %2.1انخفاضا بنسبة 
األبحاث بفاروس، رضوى السويفي، قالت الشهر الماضي إن جهود  
الحكومة في الحرص على توفير السلع الغذائية والحفاظ على أسعارها 

استمر تراجع معدل التضخم  . أدت لتغيير التوقعات حول معدالت التضخم
سنوات   9في مصر للشهر الخامس على التوالي، مسجال أقل معدالته في 

في سبتمبر إلجمالي   %4.3من  %2.4خالل شهر أكتوبر ليصل إلى 
كزي للتعبئة العامة واإلحصاء أمس.  الجمهورية، طبقا لبيان الجهاز المر

في الشهر   %4.8مقابل  %3.1وانخفض معدل التضخم في المدن إلى 
سنوات أيضا، وفق ما نقلته   9السابق، مسجال أيضا أقل مستوياته في 

 رويترز. 

 الدلتا العميق البترول: بدء إنتاج الغاز من بئر "سليفا" بامتياز غرب 

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، إن البئر 
ب بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط،  9"سيلفا" بالمرحلة 

مليون قدم   80و 60بدأت إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل إنتاج يتراوح بين 
بعد تقييم البئر.وأضافت   مكعب غاز يوميا في أوائل شهر نوفمبر الجاري 

الوزارة أن هذه البئر تعد الثالثة التي يتم وضعها على اإلنتاج في غضون  
شهر بعد البئرين "صفاير شرق"، و"شرق سوان"، اللتين تم وضعهما 

مليون   170على اإلنتاج في شهر أكتوبر الماضي، بمعدل إنتاج يصل إلى 
مل وزارة البترول  قدم مكعب غاز يوميا، وذلك في إطار برنامج ع

لإلسراع بوضع اآلبار الجديدة على اإلنتاج.وبحسب البيان، ذكر تقرير  
تلقاه طارق المال وزير البترول، أن شركة البرلس للغاز، القائمة  
بالعمليات في المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية،  

جمالي إنتاج  انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة على اإلنتاج، ليصل إ 
مليون قدم مكعب يومًيا من الغاز   240اآلبار الثالثة إلى نحو 

الطبيعي.وأضاف التقرير أن من المخطط أن يشهد شهر مارس المقبل  
ب على اإلنتاج بمعدل  9وضع اآلبار الثالثة األخيرة بمشروع المرحلة 

مليون قدم مكعب يومًيا، طبقا والجدول الزمني لألعمال بما يسهم  170
في رفع معدالت إنتاج المشروع من الغاز الطبيعي، والذي تبلغ استثماراته  

ب بمنطقة  9مليون دوالر.ويعد مشروع بالمرحلة  600الكلية أكثر من 
امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، أحد أهم المشروعات الجاري  

إلنتاج  تنفيذها حاليا في المياه العميقة بالبحر المتوسط، لدعم معدالت ا
 ىمصراوالمصدر: الحالية من الغاز الطبيعي، بحسب البيان.

من زيادة احتياطي النقد األجنبي لمصر في   % 45الذهب يساهم بنسبة 
 أكتوبر 

أظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع قيمة الذهب المسجل في  
 58االحتياطي لدى البنك المركزي خالل شهر أكتوبر الماضي بقيمة 

الزيادة   %45، لتستحوذ هذه الزيادة على %1.8بنسبة زيادة مليون دوالر 
في صافي احتياطي النقد األجنبي خالل نفس الشهر.وبحسب بيانات  

 

خبراء: البورصة تترقب إعادة النظر في ضريبة الدمغة واستحداث  
 منتجات جديدة 

المالية على خفض تكلفة مقابل  وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة 
الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة  
المصرية وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء التخاذ  
إجراءات استصداره.وعلى الرغم من التأثير اإليجابي المتوقع لهذا  

ازالت تفتقد  القرار على السوق خالل المدى المتوسط، اال أن السوق م
إلى جوانب أخرى لمضاعفة دوره التمويلي واستقطاب شرائح مختلفة  
ومتنوعة على صعيد المؤسسات والمستثمرين، في مقدمتها استحداث  
أدوات ومنتجات مالية جديدة في ضوء تعديالت قانون سوق رأس المال  
خاصة منتج الصكوك.وأكد خبراء سوق المال أنه على الرغم من  

راهنة لتخفيض تكلفة تداوالت البورصة تهدف إلى تنشيط  التوجهات ال
تعامالت السوق وتعميق السيولة، اال أن جذب المزيد من االستثمارات  
غير المباشر سواء المحلية أو األجنبية، فضاًل عن استغالل التوجه  
الحالي لخفض أسعار الفائدة و بحث المستثمرين عن سبل بديلة  

طلب استحداث وأدوات جديدة باالضافة الى  لالستثمار غير المباشر، يت 
تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وفقا لجدول زمني محدد وتفعيل  
تعديالت قانون سوق المال.وأضاف الخبراء أن البورصة مازالت ال  
تعبر عن حجم االقتصاد المصري وعن تنامي الفرص بمختلف  

ة، ذلك األمر  القطاعات، ومازالت تفقتر لعديد من القطاعات الرئيسي 
الذي يؤكد ضرورة التوجه لمزيد من التخفيض في تكلفة التداول كسبيل  
رئيسي لجذب مزيد من المتعاملين، السيما فيما يتعلق بشريبة الدمغة  
المفروضة على تعامالت البيع والشراء و التي مازالت تشكل أكبر  
ة  العقبات أمام تنشيط السوق وزيادة التداوالت، مؤكدين على ضرور

إعادة النظر في ضريبة الدمغة، والنظر بعين اإلعتبار في المقترحات  
الراهنة فيما يتعلق بملف الضرائب بالبورصة.واشار الخبراء أن تفعيل  
جميع تلك المتطلبات بالتزامن مع التخفيضات األخيرة على صعيد  
التكلفة ستدعم قدرة البورصة في تحقي انتعاشه قوية خالل العام المقبل  

تزامن مع استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزي، وبدء جني  بال
ثمار اإلصالحات االقتصادية، فضاًل عن الجهود الراهنة إلدارة  
البورصة لجذب المزيد من الشركات للطرح بالبورصة.في البداية قال  
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التخفيض  

في المائة   5لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح  %20ة جاء بواقع نسب 
لعمليات   %20في المائة ألف، وخفض بنسبة  6.25ألف بدالً من 

في المائة   12.5في المائة ألف بدالً من  10المقاصة والتسوية لتصبح 
في المائة ألف   10للبورصة لتصبح  % 17ألف وأيًضا بنسبة خفض 

كما سيتم خفض مصاريف صندوق حماية  في المائة ألف . 12بدالً من 
في العشرة   1في المائة ألف بدالً من  5لتصبح  %50المستثمر بنسبة 

آالف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات  
وصكوك الدين وأدوات الدين األخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض  

سهم بعد  عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على األ 50%
 المصدر: أموال الغدتعديلها.

 

 

 



 

 

المركزي، سجلت قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد األجنبي بنهاية  
مليار دوالر بنهاية   3.209مليار دوالر مقابل نحو  3.267أكتوبر نحو 

حتياطي النقد األجنبي سجل بنهاية أكتوبر الماضي  سبتمبر.وكان صافي ا 
مليار دوالر بنهاية شهر سبتمبر،  45.118مليار دوالر مقابل  45.247

مليون دوالر، بحسب ما أعلن البنك المركزي على موقعه   129بزيادة 
اإللكتروني أمس األربعاء، ليواصل االحتياطي تحطيم مستوياته  

في االحتياطي مع ارتفاع أسعار الذهب  القياسية.وتزامنت زيادة الذهب 
دوالر لألوقية بنسبة   40.50العالمية خالل شهر أكتوبر الماضي بنحو 

أكتوبر   31. دوالرا بنهاية تعامالت 1513، لتصل إلى نحو %2.75زيادة 
الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.وإلى جانب الذهب، ساهمت قيمة  

لبنك المركزي خالل أكتوبر، في زيادة  االحتياطي من العمالت األجنبية با
صافي احتياطي النقد األجنبي، حيث ارتفع احتياطي العمالت األجنبية إلى  

مليار دوالر بنهاية   41.545مليار دوالر بنهاية أكتوبر مقابل  41.611
مليون دوالر.كما زاد احتياطي المركزي من قيمة   66سبتمبر، بزيادة 

مليون دوالر بنهاية   369ف إلى وحدات السحب الخاصة بشكل طفي 
 ىمصراوالمصدر:  مليون دوالر بنهاية سبتمبر. 365أكتوبر مقابل 

 صر  مليار يورو حجم استثمارات البنك األوروبي في م 8.7

قالت مديرة عمليات دول الجوار ببنك االستثمار األوروبي، إن استثمارات  
 95مليار يورو في أكثر من  8.7البنك في مصر وصلت إلى 

مشروعاً.وأضافت فالفيا باالنزا، في بيان صادر اليوم عن وزارة  
االستثمار المصرية، أن االستثماارت تتنوع في مصر ما بين قطاعات  

المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات  الطاقة 
الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك خالل لقائها مع وزيرة االستثمار المصرية  

 المصدر: أموال الغدسحر نصر، لبحث سبل التعاون المسترك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوق السيارات يترقب اإلعفاء الجمركى للواردات التركية  

يترقب سوق السيارات المحلى، تداعيات تطبيق آخر شريحة من  
الخفض الجمركى على السيارات تركية المنشأ، مع التفعيل النهائى  

وتركيا.وتشهد الفترة الحالية العديد من  التفاقية التجارة الحرة بين مصر 
التساؤالت حول قيمة تأثير الخفض المتوقع فى المستويات السعرية  
للسيارات من جانب، إضافة إلى ما إذا كانت االتفاقية ستسرى فى ظل  
التوترات السياسية المتالحقة بين تركيا ومختلف دول العالم.وستلغى  

على   10متبقية والبالغة نسبتها %االتفاقية قيمة الرسوم الجمركية ال 
إجمالى القيمة الجمركية على السيارة.وتباينت اآلراء حول الجدوى  
االقتصادية من تفعيل تلك االتفاقية، إذ يرى بعض المتعاملين فى سوق  
السيارات، أن قيمة الخفض اإلجمالى لن تزيد بأى حال من األحوال  

لسيارات التى تنتظر  على األكثر، وُتعد أبرز ا 2.5إلى % 2على %
إلغاء الرسوم الجمركية »تويوتا كوروال«، و»فيات تيبو«، و»رينو  
ميجان«.ووقعت مصر عدة اتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم; 
إلقامة منطقة تجارية حرة تسمح بحرية تبادل السلع والمنتجات  
الصناعية دون قيود جمركية، قد تعوق حركة التجارة بين البلدان 

اف االتفاقيات.وتعد السيارات أحد المنتجات المهمة سواء للصناعة  أطر
بصفة عامة أو للمستهلك المصرى بصفة خاصة.وبموجب تلك  
االتفاقيات سُتعفى بعض السيارات الواردة من الرسوم الجمركية  
بصورة كاملة، ال سيما أنه تم بالفعل التطبيق الكامل لبعض هذه  

ة الشراكة المصرية األوروبية بين مصر  االتفاقيات، على رأسها اتفاقي 
واالتحاد األوروبى.ولن يقتصر اإلعفاء الجمركى على تلك السيارات، 
بل ستلحق به السيارات الواردة من دول أمريكا الجنوبية; وهى  
األرجنتين، والبرازيل، وباراجواى، وأوروجواى.فى البداية، استبعد  

عديالت جديدة فى  مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك، إدخال أى ت 
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، مؤكداً أن العمل بهذه االتفاقية  
يسرى كما هو دون تعديل.وسيتم اإلعفاء الجمركى الكامل على جميع  
الواردات من تركيا، مطلع العام الُمقبل، مشيراً إلى أن قرار تعطيل  

صادى فقط، بل وفقاً العمل باالتفاقية أو إلغائها ال يأتى من جانب اقت 
لقرارات سيادية.وأوضح المصدر، أن الشريحة الجمركية النهائية التى  

من الرسوم الجمركية على   10تمثل % 2020سيتم إلغاؤها مطلع 
السيارة، مشيراً إلى أن هذه النسبة ال تمثل فارقاً كبيراً فى تسعير  

لتركية فى  السيارات تركية المنشأ; نظراً إلى انخفاض عدد السيارات ا
مصر، مقارنة بتطبيق اتفاقية المشاركة األوروبية وإلغاء الجمارك  
عليها، ما أحدث هزة فى السوق.ولفت إلى أن هبوط سعر الليرة  

المصدر: التركية، بنحو كبير سيسهم فى انخفاض أسعار السيارات التركية.

  صحيفة البورصة

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

   رويترز: اتفاق التجارة بين الصين والواليات المتحدة قد يتأجل

أبلغ مسئول رفيع باإلدارة األمريكية “رويترز” اليوم األربعاء، أن اجتماعا 
بين الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني “شي جين بينغ”،  
لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل حتى ديسمبر، في ظل  

ي  الذ –استمرار المناقشات بخصوص الشروط والمكان.وقال المسئول 
: إنه مازال من الممكن عدم إبرام اتفاق ”المرحلة  -اشترط عدم نشر اسمه 

واحد“ الهادف إلنهاء حرب التجارة المدمرة، لكن احتمال إبرام اتفاق يظل  
األرجح.وأضاف أنه اقترحت عشرات األماكن لعقد االجتماع، الذي كان 

حاليا من المقرر بداية إجراؤه على هامش قمة منتصف نوفمبر الملغاة 
لزعماء آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.تشمل األماكن المقترحة مواقع في  
أوروبا وآسيا، لكن األخيرة أرجح، مع احتمال اختيار السويد أو سويسرا  
أيضا، ويبدو أن والية إيوا، التي اقترحها ترامب، قد أصبحت مستبعدة، 

راجع عن حسبما ذكر المسئول.وستجري مناقشة أحدث مساعي الصين للت 
مزيد من الرسوم الجمركية األمريكية، لكن من غير المتوقع أن ُيخرج  
ذلك قطار االتفاق المرحلي عن مساره.وقال المسئول: إن من المعتقد أن  
الصين ترى في اتفاق سريع أفضل فرصة لديها للحصول على شروط  
مواتية، في ضوء الضغوط التي يواجهها ترامب من تحقيقات عزله التي 

  .2020ظرها الكونجرس في الوقت الذي يسعى إلعادة انتخابه في ين 
 المالالمصدر:

 2019أسعار المنازل البريطانية تسجل أضعف وتيرة نمو في 

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة نمواً بوتيرة هي األضعف في  
العام الحالي وذلك خالل الشهر الماضي على أساس سنوي، مع استمرار  

اليقين السياسي واالقتصادي.وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر  عدم 
"هاليفكس"، اليوم الخميس، أن متوسط أسعار المنازل في ثاني أكبر 

بالمائة في اإلثنى عشرة شهراً المنتهية في   0.9اقتصاد أوروبي زاد بنحو 
، ومقارنة مع 2019أكتوبر/تشرين األول وهي أبطأ وتيرة نمو  في عام 

المائة في الفترة المماثلة والمنتهية في سبتمبر/أيلول السابق  ب  1.1زيادة 
له.ويأتي استمرار التباطؤ في أسعار المنازل البريطانية وسط االتجاه  
المسطح إلى حد كبير والذي خّيم على الوضع في األشهر األخيرة، مع 
اإلشارة إلى أن مستويات النشاط ونمو األسعار سيظالن خافتان على 

اليقين السياسي واالقتصادي.ويوجد إشارات بأن العمالء يقفون   خلفية عدم 
على الجانب الحذر في ظل العوامل الداعمة لألسعار مثل القدرة على 
تحمل تكاليف الرهن العقاري ونمو األجور.أما على أساس شهري، فإن 

بالمائة خالل   0.1أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجعت بنحو 
بالمائة في الشهر   0.4األول الماضي مقابل انخفاض أكتوبر/تشرين 

السابق له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل البريطانية 
بالمائة في الشهر المنقضي.وبحسب البيانات، فإن  0.3سوف تنمو بنسبة 

متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة خالل أكتوبر/تشرين األول بلغ 
ألف إسترليني في   232.454جنيه إسترليني مقابل  ألف 232.249

صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع  9:40الشهر السابق له.وبحلول الساعة 
بالمائة   0.07الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي بنسبة هامشية 

 دوالر.  1.2864مسجالً 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 )%(التغير  القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,789.00 0.36% السعودية

 DFMGI 18,581.00 0.67% دبي

 ADI 7,875.00 0.98% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,739.25 0.80% الكويت 

 BSEX 14.33 -5.60% البحرين

 GENERAL 36,501.00 1.45% قطر 

 MASI 50,399.00 -0.02% المغرب 

 TUN20 2,718.00 -1.08% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,681.24 0.02% أمريكا 

 S&P 500 3,093.08 0.26% أمريكا 

 NASDAQ 8,475.31 0.48% أمريكا 

 FTSE 100 7,359.38 -0.63% لندن

 DAX 13,228.56 -0.46% أمانيا

 Nikkei 225 23,331.84 -0.26% اليابان

 %0.37 1,460.79 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.18- 61.66 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %1.15- 56.54 البرميل  نايمكس )دوالر( 

   جونسون يبدأ حملته االنتخابية ويعد بإنجاز البريكست في يناير

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس األربعاء  
االتحاد األوروبي في يناير. ووصف  بإخراج بريطانيا من 

جونسون، أثناء حديثه في تجمع انتخابي، االنتخابات العامة التي  
ديسمبر بأنها األهم في حياة جيل كامل.وقال   12تجرى في البالد 

جونسون في التجمع الذي ُعقد بمدينة برمنجهام ”عظيم أن أرى هذا  
أهم انتخابات   العدد الكبير منكم هنا… في مستهل ما أعتقد أنها

تشهدها بالدنا في جيل“.وتعهد جونسون بأنه في حالة إعادة انتخابه  
سيبدأ على الفور محاولة الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق  
الخروج من االتحاد األوروبي ”حتى ننجز البريكست في يناير 

   حابىالمصدر: ونجعل حالة عدم اليقين خلفنا“.

 



 

 

 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

 21/11/2019 20/11/2019 سهم مجاني لكل سهم أصلي  0.15 سيراميكا ريماس  -العربية للخزف 

 

 )التوزيعات النقدية(   الكوبوناتجدول 

 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 الدلتا مطاحن وسط وغرب  

 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  االخضر لالستثمار و التنميةالوادى  

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

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 الحاويات والبضائعاالسكندرية لتداول  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  1للصناعات الغذائية بمقر الشركة القابضة  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

 المصرية للمنتجعات السياحية 24/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة  -القاهرة الجديدة  –بالتجمع الخامس   Triumph Luxury Hotelبفندق 

 بمصنع الشركة بمدينة السادات  غير عادية الجوهره  -العز للسيراميك و البورسلين  25/11/2019

 القاهرة  -جاردن سيتى  –شارع الطلمبات  5الشركة القابضة مقر   غير عادية القومية لالسمنت  25/11/2019

 االسكندرية  –سموحة  –بفندق هيلتون جرين بالزا  عادية االسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس(  26/11/2019

 مقر جامعة بدر بمدينة يدر بالقاهرة  عادية القاهرة لالستثمارات والتنمية 28/11/2019

 أكتوبر  6بمقر جامعة  VIPقاعة  عادية السويس لتوطين التكنولوجياقناة  28/11/2019

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 

84.5 0.62 12.68 406,503 34,213,012 85.00 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

15.79 0.38 3.72- 1,052,104 16,611,284 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 

9.45 0.32 4.74- 4,537,250 43,223,068 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.45 2.55 34.73 789,359 1,135,371 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

13.00 -0.08 28.18- 1,172,450 15,227,213 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

19.01 0.37 26.31 57,434 1,098,711 20.60 13.25 4.39% 
بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 

44.50 1.25 8.51 530,953 23,608,632 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.52 1.68 8.50- 1,708,692 19,817,768 15.84 10.79 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.60 0.82 23.56- 470,896 4,049,625 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 

5.28 0.96 21.31- 3,542,414 18,567,130 6.47 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.45 -0.81 30.79- 4,618,929 11,375,726 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  -واالستثمارللتنميه 

 سوديك

OCDI 
16.35 1.11 22.01 371,144 6,059,271 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.70 -0.41 4.90- 139,706 1,361,235 11.97 8.36 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 

12.75 0.00 46.55 - - 13.60 6.83 1.62% 

 كليوباتراشركة مستشفي 
CLHO 

6.22 -1.27 35.51 256,127 1,601,030 7.06 3.98 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.06 0.00 5.07- 3,853,844 7,953,080 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

26.67 -1.22 46.22 492,460 13,178,610 29.20 14.70 1.49% 
كونستراكشون اوراسكوم 

 بي ال سي 
ORAS 

104.30 -2.23 11.61- 15,549 1,641,900 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.70 1.52 2.88 692,697 7,393,296 12.94 9.00 1.38% 
االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 

4.80 0.21 22.95- 7,180,081 35,100,496 7.50 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

13.49 3.37 21.57- 4,339,309 59,266,160 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.61 0.36 8.33- 3,839,170 21,674,488 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.95 0.43 0.43- 436,445 3,018,476 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

2.91 -1.02 11.82- 661,479 1,943,848 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

12.14 5.02 32.82- 7,811,934 93,937,056 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 

0.62 0.33 6.03 13,122,822 8,037,648 0.85 0.50 0.70% 
للمنتجعات  المصرية  

 السياحية
EGTS 

2.74 1.86 57.29 5,672,236 15,504,518 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

13.61 3.26 20.12 876,379 11,893,919 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.73 -2.88 14.61- 1,695,212 9,866,467 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.75 -0.36 48.11- 1,588,030 4,440,618 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 

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


