
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

13/11/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,669.98 -0.68% 12.54% 553,490,304 123,854,545 404,931,722,837 (EGX 30مؤشر )

 2,117.19 -0.47% -1.51% 621,659,712 162,802,155 485,122,297,599 (EGX 50مؤشر )

 548.07 -0.61% -21.01% 124,902,288 50,141,217 202,061,596,679 (EGX 70مؤشر )

 1,453.93 -0.57% -15.82% 678,392,640 173,995,762 606,993,319,516 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 أشهر 9قابضة تتجاوز مليار جنيه في يرمس الأرباح ه ▪

 أشهر 9في  %43تراجع اإليرادات يهبط بأرباح سيدي كرير  ▪

كيف يؤثر خروج شركتين مصريتين من مؤشر إم.إس.سي.آي  ▪
 لألسواق الناشئة؟

 أشهر 9في  %59أرباح ليفت سالب مصر ترتفع  ▪

 أشهر 9مرة في  25بورتالند طره تتضاعف خسائر أسمنت  ▪

 أشهر 9في  %27يماس تتراجع راميكا رأرباح سي ▪

عمومية الحديد والصلب المصرية ُتقر استمرار الشركة في  ▪
 مزاولة النشاط 

عمومية اإلسكندرية للحاويات توافق على توزيع أرباح على  ▪
  2018/19المساهمين عن 

تنفذ أعمال مشروع أسوان الجديدة ” الجيزة للمقاوالت“ ▪
 مليون جنيه  317.3بـ

راميك والرخام برا والمنتجون في مصر دخول السي ليبيا تمنع ▪
 يستغيثون بالحكومة 

مليار  38بالسندات صافي تعامالت األجانب ”: رئيس البورصة“ ▪
 جنيه بعد التعويم

نموا متوقعا في الصادرات المصرية  %20وزير الصناعة:  ▪
 العام الجاري 

أيمن سليمان: رفع رأسمال صندوق مصر السيادي إلى تريليون  ▪
 يه خالل أسابيعجن

من محفظة المشروعات الصغيرة  %10بنك القاهرة يخصص  ▪
 لرواد األعمال 

ويع مصادر اإلنتاج واستخدام الشبكات وزير الكهرباء: نسعى لتن ▪
 الذكية

 تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين باقتصاد ألمانيا خالل نوفمبر ▪

 النفط يرتفع مع ترقب تطورات األوضاع التجارية ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30)ي لمؤشر رسم بيان 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 55 117 4 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
57.28%

;  عرب 
9.39%

;  أجانب
33.33%

;  مؤسسات
64.92%

;  أفراد
35.02%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة

 أشهر 9أرباح هيرمس القابضة تتجاوز مليار جنيه في 

ابضة، شركة المجموعة المالية هيرمس القأظهرت القوائم المالية المجمعة ل
 39.5، ارتفاع أرباحها بنسبة 2019خالل التسعة أشهر األولى من 

مليار جنيه خالل  1.04 الشركة  بلغت أرباح  .بالمائة على أساس سنوي
مليون  751.4الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة ، و2018جنيه بالفترة المقارنة من 
الفترة مليار جنيه ب 1.85مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  2.44إلى 

المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً 
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل  362.2بلغت 

.وعلى مستوى األعمال 2018ن مليون جنيه بالربع المقارن م 274.25
مليون جنيه خالل التسعة  140.2المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه  183.6ر األولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت أشه
مليون  686.56.وحققت هيرمس أرباحاً بلغت 2018بالفترة المقارنة من 

، مقابل أرباح بلغت 2019جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو 
 المصدر:مباشرمليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي. 477.17

 أشهر 9في  %43إليرادات يهبط بأرباح سيدي كرير تراجع ا

أظهرت المؤشرات المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، خالل 
س على أسا % 43، تراجع أرباحها بنسبة 2019التسعة أشهر األولى من 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير  521، أنها حققت أرباحاً بلغت سنوي. 
مليون جنيه بالفترة  922بل أرباح بلغت حتى سبتمبر الماضي، مقا

 3.9.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 2018المقارنة من 
مليار جنيه بالفترة المقارنة من  4.2مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 

مليون جنيه منذ  453.2عام الماضي.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ ال
مليون جنيه خالل  680.83ي، مقابل بداية يناير حتى نهاية يونيو الماض

 المصدر:مباشر نفس الفترة من العام الماضي.

كيف يؤثر خروج شركتين مصريتين من مؤشر إم.إس.سي.آي لألسواق 
 الناشئة؟

، خروج MSCIسنوية لمؤشرات  أظهرت نتائج المراجعة النصف
سابقاً شركتين من مؤشر إم إس سي آي لألسواق الناشئة، مورجان ستانلي 

لألسهم الصغيرة.وأوضحت النتائج خروج كل من شركة اإلسكندرية 
أموك، وشركة سيدي كرير من مؤشر مورغان ستانلي -للزيوت المعدنية 

دى عربية أون الين، لألسهم الصغيرة.ومن جانبها، قالت مديرة التداول ل
إن خروج السهمين سيؤثر هامشياً على أداء البورصة المصرية في الوقت 

ماليين دوالر  4لحالي، الفتة إلى أن القيمة اإلجمالية للسهمين تقدر بنحو ا
فقط.وأشارت منى مصطفى إلى أنه من المتوقع أن يشهد السهمين ضغوطاً 

لستين المقبلتين، ولفتت إلى أن بيعية، ولكن يمكن استيعابها على مدار الج
السوق خروجهما من المؤشر دون دخول أسهم بديلة يؤثر بالسلب على 

ولكن بشكل هامشي..ويتشكل مؤشر مورجان ستانلي للسوق المصرية في 
الوقت الحالي )الذي يغطي الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط( 

(، الشرقية للدخان %75.9شركات: البنك التجاري الدولي )بوزن  3من 
(.وكان تقرير لبلتون %10.1(، والسويدي إلكتريك )%14.0)بوزن: 
ف شركة أموك بتدفقات خارجة متوقعة مليوني دوالر، مبيناً أن توقع حذ

سبب الحذف عدم استيفائها معايير السيولة والقيمة السوقية.ويعتمد انضمام 
اول الحر المسموح الشركات للمؤشر على معايير عدة، أهمها: نسب التد

 المصدر:مباشربها لألجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  9.72   121.51  مطاحن مصر العليا

  7.64   3.10  المصرية للمنتجعات السياحية

  5.94   21.75  النيل لالدوية
  5.66   37.15  أدكو

  5.15   5.72  روبكس

 

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

 -10.00   8.10  والتنميةالعالمية لالستثمار 

 -9.93   3.90  آراب ديري

 -9.80   45.10  مستشفى النزهة

 -9.22   128.00  مطاحن وسط وغرب الدلتا

 -7.77   12.11  سيدى كرير للبتروكيماويات

  

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

  83.30   81,113,424  البنك التجاري الدولي
  2.11   64,783,636  بالم هيلز
  12.25   51,011,812  حديد عز

  12.11   49,254,688  سيدى كرير للبتروكيماويات
  19.05   43,044,404  هيرمس

 

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

  0.61   34,807,490  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.11   30,317,836  لم هيلزاب
  0.67   24,018,936  بورتو القابضة

  2.53   11,458,680  القلعة
  3.10   9,578,624  المصرية للمنتجعات السياحية

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 أشهر 9في  %59سالب مصر ترتفع أرباح ليفت 

أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت 
، ارتفاع أرباحها 2019سالب مصر(، خالل التسعة أشهر األولى من 

وأوضحت الشركة في بيان .أساس سنوي بالمائة على 58.5بنسبة 
ألف جنيه  894.8لبورصة مصر، يوم الثالثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 

 564.5خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وارتفعت إيرادات عمليات الشركة 2018ألف جنيه بالفترة المقارنة من

مليون جنيه  4.8قابل إيرادات بلغت مليون جنيه، م 6.5خالل الفترة إلى 
 228.6اً بلغت بالفترة المقارنة من العام الماضي.وحققت الشركة أرباح

ألف جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح 
 المصدر:مباشر.2018ألف جنيه بالفترة المقارنة من  37.7بلغت 

 أشهر 9في  مرة 25خسائر أسمنت بورتالند طره تتضاعف 

أظهرت القوائم المالية لشركة أسمنت بورتالند طره المصرية، خالل 
بالمائة  2527، ارتفاع خسائرها بنسبة 2019التسعة أشهر األولى من 

مليون جنيه خالل  516.56حققت خسائر بلغت وعلى أساس سنوي. 
مليون  19.6الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة 2018مقارنة من بالفترة ال جنيه
مليون جنيه  835.16مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  488.5إلى 

بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة 
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري،  55.3خسائر بلغت 

.وحققت 2018ن جنيه بالربع المقارن من مليو 17.4ت مقابل خسائر بلغ
مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في  461.25الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة  2.24يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 
 لمصدر:مباشرا.2018من 

 أشهر 9في  %27أرباح سيراميكا ريماس تتراجع 

سيراميكا ريماس، خالل  -العربية للخزف  مالية لشركةأظهرت القوائم ال
بالمائة على  27، تراجع أرباحها بنسبة 2019التسعة أشهر األولى من 

مليون جنيه خالل الفترة من  22.63أساس سنويأنها حققت أرباحاً بلغت 
مليون جنيه  30.87يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مبيعات الشركة هامشياً خالل الفترة  وارتفعت.2018بالفترة المقارنة من 
مليون جنيه  593.12مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  597.8إلى 

بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة 
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري،  6.65أرباحاً بلغت 

.وحققت الشركة صافي 2018 المقارن من مليون جنيه بالربع 6.9مقابل 
مليون جنيه،  13.83ربح خالل النصف األول من العام الجاري بلغ 

مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام  23.93مقابل صافي ربح بلغ 
 المصدر:مباشرالسابق.

 

عمومية الحديد والصلب المصرية ُتقر استمرار الشركة في 
 مزاولة النشاط 

( عن اجتماع IRONد والصلب المصرية )كة الحديأعلنت شر
الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم اإلثنين الموافق 

.وأضافت الشركة أن الجمعية العامة العادية صدقت 11/11/2019
اإلدارة عن نشاط الشركة خالل العام المالي على تقرير مجلس 

غير العادية .وفي السياق ذاته قررت الجمعية العامة 2018-2019
من قانون شركات قطاع  38استمرار الشركة إعمااًل بأحكام المادة 

والئحته التنفيذية وذلك طبًقا  1991لسنة  203األعمال رقم 
 المصدر: البورصة المصريةللمذكرة المعروضة.

مومية اإلسكندرية للحاويات توافق على توزيع أرباح على ع
  2018/19المساهمين عن 

(، ALCNول الحاويات والبضائع )سكندرية لتداأعلنت شركة اال
عن انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم األثنين الموافق 

أن الجمعية العادية وافقت على التصديق على 11/11/2019
والتي  2018/2019مالية للشركة عن العام المالي القوائم ال

كما وافقت  مليار جنيه، 1.837أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 
على مشروع توزيع األرباح المقدم من قبل، والذي أظهر أن حصة 

جنيه.كما  1،416،789،357.21بقيمة  %90المساهمين بلغت 
نظام من ال 3وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 

 المصدر: البورصة المصرية األساسي للشركة والمتعلقة بغرض الشركة.

ن الجديدة نفذ أعمال مشروع أسوات” الجيزة للمقاوالت“
 مليون جنيه  317.3بـ

عن ” الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري“كشفت شركة 
ن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإسناد تنفيذ األعمال المتبقية م

مشروع استكمال شبكة الكهرباء وتليفونات المرحلة األولى وشبكة 
ثانية بمدينة أسوان الجديدة، بقيمة كهرباء وتليونات المرحلة ال

 مليون جنيه.وفي وقت سابق، وافق مجلس 317.3إجمالية بلغت 
على إجراء ” الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار“إدارة شركة 

آالف متر مربع ملك للشركة  8 جلسة بيع قطع أرض بمساحة
بالتجمع الثالث.وأضافت الشركة أنه تم إعداد كراسة الشروط 

 5صة بهذا الشأن، على أن يتم تحديد جلسة البيع يوم الخميس الخا
 %0.44عت أرباح الشركة بنسبة ديسمبر بأحد فنادق القاهرة.وارتف

 47.99خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري لتصل إلى 
مليون جنيه خالل  47.79مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 

ذ في االعتبار حقوق األقلية ، مع األخ2018الفترة ذاتها من عام 
من المساهمين.وزادت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولى 

مليون جنيه، مقابل إجمالي  805لتصل إلى  2019عام  من
لماضي.وكانت ارتفعت مليون جنيه في العام ا 651.2مبيعات 

 62.8، لتصل إلى 2018خالل عام  %2أرباح الشركة بنسبة 
مليون جنيه خالل العام  61.9ة بصافي أرباح مليون جنيه، مقارن

لمساهمين.وزادت األسبق، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية من ا
مليون  973.1مبيعات الشركة خالل العام الماضي لتصل إلى 

مليون جنيه في عام  684.4مالي مبيعات جنيه، مقابل إج
 المصدر: جريدة البورصة.2017



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

ليبيا تمنع دخول السيراميك والرخام برا والمنتجون في مصر يستغيثون 
 بالحكومة 

قال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك، في اتحاد الصناعات 
الليبية قررت منع دخول واردات السيراميك المصرية، إن الحكومة 

رية فقط والرخام عبر المنافذ البرية، والسماح بدخولها من المنافذ البح
.وأضاف في بيان يوم الثالثاء، أن الشعبة 2019اعتبارا من أول ديسمبر 

عة في مصر، بسرعة التواصل مع الحكومة طالبت وزير التجارة والصنا
صادرات الرخام والسيراميك عبر المنافذ الليبية  الليبية بشأن قرارها بمنع

افسية المنتجات براً.وأشار عفيفي إلى أن قرار الحكومة الليبية يهدد تن
المصرية خاصة صادرات الرخام والسيراميك بسبب ارتفاع تكاليف 

ل البضائع وكثرة اإلجراءات مما يهدد الشحن البحري وطول فترة وصو
يس الشعبة، أن التصدير للسوق الليبي الصادرات المصرية.وأوضح رئ

عبر الحدود البرية كان يتم بنقل البضائع من المخازن المصرية إلى 
خازن المورد والمشتري الليبي مباشرة دون أي أعباء مالية إضافية.وقال م

يتضمن إجراءات معقدة وخطوط نقل إن القرار الليبي بالتصدير بحراً 
لميناء ثم إلى ميناء بني غازي وبالتالي عديدة من المخازن المصرية إلى ا

لمالية تحتاج الشحنات إلى حاويات مما يزيد من تكاليف النقل واألعباء ا
وارتفاع أسعار السيراميك والرخام، األمر الذي يهدد من تنافسية المنتج 

أضاف أن أسباب قرار منع تصدير المصري في السوق الليبي.و
ا غير معلوم وسيكون له مردود سلبي السيراميك والرخام بًرا إلى ليبي

خاصة الرخام والسيراميك، مطالباً وزير التجارة والصناعة وقطاع 
اقيات التجارية بالوزارة بالتواصل السريع مع الحكومة الليبية من أجل االتف

  المصدر: مصراوي.إيجاد حل إلنقاذ الصادرات المصرية

لمصرية العام نموا متوقعا في الصادرات ا %20وزير الصناعة: 
 الجاري 

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن من المتوقع أن تحقق 
مقارنة  %20موا خالل العام الجاري بنسبة الصادرات المصرية ن

ر، خالل مؤتمر "قمة مصر بمستوياتها في العام الماضي.وأضاف الوزي
سيتحقق نتيجة إحياء االقتصادية األولى"، يوم الثالثاء، أن هذا النمو 

برامج تصديرية تحفز المصدرين على زيادة الصادرات.يذكر أن 
من العام الجاري، وسجلت أشهر  9فقط في أول  %3الصادرات زادت 

ماليين  708مليار و 18مليون دوالر، مقابل حوالي  201مليار و 19
لعام الماضي، بحسب بيان سابق من دوالر خالل نفس الفترة من ا

.وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في سبتمبر الوزارة
اورات الماضي، إطالق برنامج جديد لتحفيز الصادرات المصرية بعد مش

مليارات جنيه لدعم الصادرات خالل  6مع األطراف المعنية، وتخصيص 
بالنيابة عن مصطفى العام المالي الجاري.وأشار نصار، خالل كلمة 

زراء، إلى أن الدولة ضخت على مدار السنوات مدبولي رئيس مجلس الو
مليار جنيه في قطاعات  940الخمس الماضية استثمارات بلغت 

لوزير أن التحول الرقمي يحصل على أولوية في مختلفة.وأوضح ا
  المصدر: مصراويتوجهات الحكومة لنمو االقتصاد المصري.

 من محفظة المشروعات الصغيرة لرواد %10بنك القاهرة يخصص 
  األعمال

قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن البنك 
الصغيرة والمتوسطة بالمائة من محفظة المشروعات  10خصص 

 

مليار  38صافي تعامالت األجانب بالسندات ”: رئيس البورصة“ 
 جنيه بعد التعويم

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن صافي تعامالت غير 
عر الصرف مليار جنيه بعد تحرير س 38المصريين بالسندات بلغ 

مليار جنيه قبل هذه الفترة.وأضاف فريد; أن صافي  3و 2بالمقارنة 
إلى  20مشتريات غير المصريين في سوق األسهم يبلغ حاليا مابين 

مليار جنيه قبل تطبيق برنامج اإلصالح  2-1.5مليار جنيه مقابل  21
االقتصادي.وأشار إلى أن اإلصالح االقتصادي وسيلة وليس غاية، لذلك 

تاج إلى معدل نمو اقتصادي احتوائي، موضحا أن النمو االقتصادي نح
االحتوائي هو النمو اإليجابي والمستدام لفترات طويلة، مضيفا أننا 
نحتاج إلى زيادة معدالت النمو االستهالكي المحلي.وطالب محمد أبو 
العينين، رئيس مجموعة شركات كليوباترا، الحكومة والقطاع الخاص 

ولي لجذب الشركات األجنبية العالمية لالستثمار في بعقد مؤتمر د
مصر.وأضاف أن مصر يجب أن تقتدي بتجربة دول مثل الهند 
وماليزيا والصين في توطين الشركات الكبرى بها، ومنحهم العديد من 
المميزات.وأوضح أنه يجب اإلقتداء باتفاقيات البترول في جذب 

فضاًل عن العمل بقواعد الشركات األجنبية الكبرى للعمل في مصر، 
جديدة بعيًدا عن البيروقراطية.وأشار إلى أن وضع مصر على خريطة 

، يتطلب ”صنع في مصر“الصناعة العالمية من خالل العالمة التجارية 
أن يكون لكل دولة أجنبية منطقة صناعية في مصر على غرار المنطقة 

المصرية الصناعية الروسية والصينية.وأكد ضرورة دخول المنتجات 
إلى األسواق األفريقية عبر استغالل االتفاقيات التجارية في ظل كونها 
دول واعدة.وطالب أبو العينين الذي يرأس مجلس األعمال المصري 
األوروبي بإعادة النظر في تكاليف االستثمار والتصنيع في ظل 

  المصدر: صحيفة البورصةارتفاعها.

لسيادي إلى تريليون جنيه مصر اأيمن سليمان: رفع رأسمال صندوق 
 خالل أسابيع

لجنة  مستثمرين للشراكة في أول طرح لمحطة كهرباء 6عروض من 
مستشار مالي عالمي خالل  ختيارإلمشتركة مع القابضة للكهرباء 

بعد نقل الوزارات ” مجمع التحرير“أبدوا اهتمامهم بـ  مستثمرين أسبوع
اجه التصنيع الزراعي دى يوملكية األراضي تح تفتت للعاصمة الجديدة

لتهيئة بيئة استثمارية  نسعى ونبحث عن مستصلحين للنهوض بالقطاع
صناديق فرعية في الطاقة والسياحة  3.أكثر جاذبية ومرونة للمستثمرين

سيادية  صناديق والصناعة خالل أسابيع ..و رابع للتصنيع الزراعي
البنوك أصول  بعض.”ثراء“عربية تسعى لتوقيع إتفاقيات شراكة مع 

على خلق  نعمل.العامة وقطاع األعمال متاحة بشرط وجود مستثمر
 فرص متواترة للمستثمرين لتوطين الصناعة وال نزاحم القطاع الخاص

مليار جنيه حجم أصول مستهدف نقل ملكيتها للصندوق في  60إلى  50
 المرحلة األولى

عض ئق بوثا قيد. مليارات دوالر أصول مستهدفة لصندوق الطاقة 10
الصناديق الفرعية في البورصة محلياً ودولياً لتسهيل تخارج 

اإلدارية وحسن السوق مقاومات نجاح اإلقتصاد  المهارات.المستثمرين
فرص  3 طرح.رأس المال لتنشيطها جتذابإلالمصري ونسعى 

أيمن  استعرضاستثمارية خالل الشهور القادمة في الكهرباء والسياحة
، السياسة ”ثراء“صندوق مصر السيادي سليمان الرئيس التنفيذي ل



 

 

لمشروعات رواد األعمال والشركات الناشئة.أضاف نادر سعد، خالل 
بالمائة من حجم المشروعات  40دية، أن كلمته بقمة مصر االقتصا

توسطة ببنك القاهرة تستحوذ عليها المرأة .وأشار إلى أن الصغيرة والم
 أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى حلول بنكية
مختلفة تساعدهم على اإلدخار كحساب توفير و غيرها.أوضح أن التحول 

ل مستقبل المشروعات الرقمي هو المستقبل خالل الفترة المقبلة،كما يمث
وعلى البنوك أن تتجه إلعداد منتجات بنكية خاصة الصغيرة والمتوسطة، 

 المصدر:مباشر بالقطاع للوصول لفئات جديدة.

 دام الشبكات الذكيةويع مصادر اإلنتاج واستخوزير الكهرباء: نسعى لتن

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التغيرات العالمية 
إنتاج واستهالك الكهرباء، وتعتبر بقطاع الطاقة تتطلب تغيير فى شكل 

هذه التغيرات بمثابة تحديات تواجهها جميع الدول مثل نضوب الوقود 
المناخ، باإلضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد  األحفورى ومحددات تغير

للتنمية  17من ظاهرة االحتباس الحرارى وتفعيل األهداف 
من إستخدام الشبكات أهم هذه التغييرات التحول  المستدامة.وتابع: من

التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي اإلقليمى إلى 
التقليدية إلى إستخدام السيارات الكهربائية الربط العالمى ومن السيارات 

ومن توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الوقود اإلحفورى إلى االعتماد على 
لى أن مشاريع الربط الكهربائى بين الدول در الطاقة المتجددة.وأشار إمصا

أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية واإلقتصادية والبيئية 
والسياسية والقانونية والتى تتمثل فى تحسين اعتمادية نظم واالجتماعية 

فى تدعيم الطاقة الكهربائية اقتصادياً.كما تطرق إلى أهمية مشاريع الربط 
االستقرار السياسى بسبب خلق أجواء التعاون والحوار األمن بين الدول و

ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة 
ت والتشغيل.وقال إن الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى اإلنشاءا

ة للقارات القارات الثالث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابر
مال شرق أفريقيا، ولها أيضاً امتداد آسيوى.ولضمان بسبب موقعها في ش

توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، وأكد 
ر، أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية شاك

مشروعات الربط الكهربائى الستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم 
ضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة دها من الطاقة النظيفة، باإلتولي

لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون 
سية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف االسا

قيق وفر التشغيلية إلنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتح
األولية.أضاف أن للربط الكهربائى فوائد كثيرة تختلف فى استخدام الطاقة 

بإختالف أنواعه وكذلك الغرض منه وسياسات الدول المرتبطة بالنسبة 
العتمادها على الدول األخرى فى تلبية احتياجاتها من الطاقة 

ف يعمل الكهربائى.وأكد أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سو
الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر  على استيعاب الطاقات

تحرص مصر على دعم جهود الدول “الطاقات المتجددة فى أفريقيا.وتابع: 
األفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، السيما فى إطار 
تولى مصر رئاسة االتحاد األفريقي، خاصًة في ظل ما تتمتع به الكثير من 

يقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير الدول األفر
  المصدر: صحيفة البورصة”.المستغلة

 

 

االستثمارية والهدف من إنشاء صندوق سيادي، ودوره في تنشيط 
االستثمار، باإلضافة إلى آلية نقل ملكية بعض األصول للصندوق والذي 

 50يستهدف نقل ملكية أصول ضمن المرحلة األولى تصل إلى ما بين 
قوق إنتفاع أو عقود جنيه، تتنوع بين نقل ملكية أو ح مليار 60إلى 

رأس المال المرخص به للصندوق السيادي  وحدداستشارية وإدارة
مليار  5مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  200

جنيه، أوضح سليمان، أن رأس المال المرخص به استرشادي قبل 
ذ قرار في مجلس إدارة تعيين إدارة الصندوق، ومن المقرر إتخا

به إلى ترليون  مرخصى الفترة القادمة برفع رأس المال الالصندوق ف
جنيه، خاصًة وأن حجم األصول المزمع ضمها للصندوق سيصل ما 

أمثال رأس المال  10مليار جنيه تمثل أكثر من  60إلى  50بين 
المصدر، مشيراً إلى أنه يجري عمل الموازنة الخاصة بالصندوق قبل 

خالل مائدة مستديرة، الدافع وراء  سليمان ولخصنهاية العام الجاري.
تأسيس مصر لصندوق سيادي في إعادة إحياء القطاعات اإلقتصادية 
الخاملة وتعزيز ثقة المستثمرين في اإلقتصاد الوطني من خالل شراكة 
الدولة ممثلة في الصندوق ما يخلق قدر أكبر من المرونة في تذليل 

الً عن دعم توطين فض الملكية،اصة بالتراخيص ونقل العقبات الخ
الصناعة والتكنولوجيا لخلق قيمة مضافة داخل اإلقتصاد الوطني تعظم 
من العائد لألجيال الحالية والمستقبلية وزيادة معدالت التوظيف 

سليمان إلى أن الصناديق السيادية عالمياً يتم تأسيسها  وأشاروالتشغيل.
مع عظم صغر حجم إقتصاد الدولة المؤسسة أسباب، أولها  3 حدأل

ثرواتها الطبيعية، ما يدفع لخلق أداة استثمارية تستغل الثروات الحالية 
وتعيد استثمار العائد، ويكون الهدف األساسي لتلك النوعية من 

الجانب األخر بعض الدول تكون لديها  على.حيةالصناديق هو الرب
صادها عبر تأسيس صناديق قطاع إقتصادي وحيد وتستهدف تنويع إقت

تعزز من باقي النشاط اإلقتصادي وتركز باألساس على المحور سيادية 
التنموي كأهمية قصوى ويكون العائد أخر اإلهتمامات، مثل دول 

تبرز دول أخرى لديها إقتصاد متنوع  فيمااإلتحاد السوفيتي سابقاً.
مثل  وتحاول إعادة إحياء بعض القطاعات اإلقتصادية مرة أخرى،

والهند، ولديها هدف تنموي وأخر يركز سنغافورة وماليزيا والصين 
سليمان  وأكدعلى العائد، وتأتي مصر ضمن هذه المجموعة من الدول.

سيعمل بآليات صناديق االستثمار ” ثراء“أن الصندوق السيادي 
، بصورة كاملة كما تم تسجيل   Private Equity Fundالمباشر

،  IFSWF لعالمي لصناديق الثروة السياديةالصندوق في المنتدى ا
لتتطابق مع المعايير العالمية الخاصة بصناديق الثروة السيادية من 

 حيث الشفافية، والحوكمة.

 



 

 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين باقتصاد ألمانيا خالل نوفمبر

ألمانيا خالل الشهر الحالي، مع ارتفاع تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد 
يات في منطقة اليورو بشكل كبير وإن كانت ال تزال داخل النطاق المعنو

السالب.وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "زد.إيه.دبليو"، يوم الثالثاء، 
بالمائة خالل شهر  2.1-أن مؤشر الثقة في اقتصاد ألمانيا ارتفع إلى 

نقطة مقارنة مع الشهر السابق له.وتفسر  20.7نوفمبر الجاري، بزيادة 
الزيادة الملحوظة في ثقة المستثمرين األلمان وجود آمال متزايدة بأن هذه 

بيئة السياسة االقتصادية الدولية سوف تتحسن في المستقبل القريب.وشهد 
مؤشر تقييم الوضع االقتصادي الحالي ألكبر اقتصاد أوروبي تحسناً طفيفاً 

ة نقطة.وبالنسب 24.7-نقطة ليصل المؤشر إلى  0.6هذا الشهر بلغ 
بالمائة في شهر  1-لمؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، فارتفع إلى 

نقطة عن قراءة الشهر السابق  22.5نوفمبر الجاري وهو ما يمثل زيادة 
له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستثمرين في منطقة 

نقطة في هذا الشهر.وبالنسبة لمؤشر تقييم  11.5-اليورو سوف تسجل 
نقطة  6.8الوضع االقتصادي الحالي في منطقة اليورو فشهد زيادة بنحو 

نقطة.وبحسب البيانات، فإن  19.6-خالل الشهر الجاري ليسجل 
احتماالت تطبيق االتفاقية المبرمة بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 

دت بشكل ملحوظ.كما أن احتماالت فرض إلتمام البريكست قد تزاي
قابية على واردات السيارات من االتحاد األوروبي باتت أقل تعريفات ع

ترجيحاً عند المقارنة مع التوقعات قبل عدة أسابيع، في مقابل أن الصفقة 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين أصبحت أكثر ترجيحاً.وبحلول 

جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدوالر صباحاً بتوقيت  11:42الساعة 
 1.1024بالمائة ليهبط إلى  0.08بنسبة هامشية  األمريكي

 المصدر:مباشردوالر.

 النفط يرتفع مع ترقب تطورات األوضاع التجارية

ارتفعت أسعار النفط خالل تعامالت اليوم الثالثاء، وسط ترقب تطورات 
المتحدة والصين.لكن في الوقت نفسه ال المحادثات التجارية بين الواليات 

تأثير التوترات التجارية على الطلب العالمي على  تزال المخاوف حيال
النفط تلقي بظاللها على سوق الخام.وأكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في عطلة نهاية األسبوع الماضي أن المحادثات مع الجانب الصيني 

يتم تحديد موعد أو مكان توقيع  تتحرك بشكل جيد لكن حتى اآلن لم
قي ترامب خطاباً في وقت الحق من اليوم، وهو الصفقة.ومن المقرر أن يل

ما يوليه المستثمرون أهمية خاصة بحثاً عن إشارات حول األوضاع 
التجارية.وتصدر إدارة معلومات الطاقة األمريكية األرقام الرسمية  بشأن 

يوم الخميس المقبل.وفي الوقت مخزونات النفط في الواليات المتحدة 
فصاح عن تقرير أوبك الشهري في وقت نفسه، ينتظر المستثمرون اإل

صباحاً بتوقيت جرينتش،  10:16الحق من هذا األسبوع.وبحلول الساعة 
ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بأكثر من 

الل نفس الفترة، صعد دوالر للبرميل.وخ 62.64بالمائة ليسجل  0.7
 0.6مريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة سعر العقود اآلجلة لخام نايمكس األ

 المصدر:مباشردوالر للبرميل. 57.21بالمائة مسجالً 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,768.00 -0.24% السعودية

 DFMGI 682.00 0.24% دبي

 ADI 7,974.00 -0.09% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,897.00 -0.14% الكويت

 BSEX 306,655.30 0.89% البحرين

 GENERAL 36,550.00 -0.59% قطر

 MASI 50,210.00 0.47% المغرب

 TUN20 157.00 -1.22% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,691.49 0.00% أمريكا

 S&P 500 3,091.84 0.16% أمريكا

 NASDAQ 8,486.09 0.26% أمريكا

 FTSE 100 7,365.44 0.50% لندن

 DAX 13,283.51 0.65% أمانيا

 Nikkei 225 23,319.87 -0.85% اليابان

 %0.35 1,464.89 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.45- 61.77 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.35- 56.48 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 جانيةتوزيعات االسهم المجدول 

 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 

 

 وزيعات النقدية()الت 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 ومخابز االسكندريةمطاحن 

 14/11/2019 11/11/2019 لسهمجنيه ل 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

 21/11/2019 18/11/2019 جنيه للسهم 18.512 لتداول الحاوياتبورسعيد 

 24/11/2019 19/11/2019 للسهمجنيه  39.599 دمياط لتداول الحاويات و البضائع

 24/11/2019 19/11/2019 جنيه للسهم 11 مطاحن مصر العليا

 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  الت حفر االبارالعربية لمقاو

 28/11/2019 25/11/2019 جنيه للسهم 0.140 الشركة العربية الدارة و تطوير االصول

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 القاهرة -ميدان السواح  1صناعات الغذائية بمقر الشركة القابضة لل عادية مطاحن شرق الدلتا 16/11/2019

 الدقى –المساحة ميدان  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

 لمنتجعات السياحيةالمصرية ل 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  –الطلمبات شارع  5مقر الشركة القابضة  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  اديةع قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 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 

)%( 

الدولي  جاري البنك الت

 )مصر(
COMI 

83.3 -0.61 11.08 971,736 81,113,424 85.00 53.60 38.11% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

15.20 -5.00 7.32- 336,422 5,113,159 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

9.40 -0.95 5.24- 1,424,213 13,493,262 12.17 8.70 5.68% 
بضة المصرية القا

 الكويتية
EKHO 

1.44 -0.48 34.08 117,660 169,154 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

12.75 -0.31 29.56- 1,522,518 19,408,038 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

19.05 0.37 26.58 2,262,875 43,044,404 20.60 13.25 4.39% 
يدي اجريكول بنك كر

 مصر
CIEB 

44.57 -0.16 8.68 13,050 580,739 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.36 -1.98 9.77- 678,579 7,769,159 15.84 10.79 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.80 2.21 21.78- 1,316,973 11,472,880 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 تعميروال
MNHD 

5.44 2.06 18.93- 6,537,556 35,449,824 6.42 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية -
CCAP 

2.53 1.20 28.53- 11,458,680 28,688,868 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
16.03 -1.60 19.63 743,290 12,036,505 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.65 -0.62 5.39- 285,701 2,771,798 11.97 8.36 1.68% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

12.60 -1.18 44.83 174,792 2,226,056 13.60 6.83 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.21 -1.43 35.29 136,905 850,122 7.06 4.00 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير
PHDC 

2.11 1.44 2.76- 30,317,836 64,783,636 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 

26.35 -0.79 44.46 475,461 12,568,089 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

103.99 0.64 11.87- 7,161 741,993 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 

10.66 -2.38 2.50 283,105 3,043,175 12.94 9.00 1.38% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

4.62 -1.28 25.84- 2,568,240 11,771,127 7.18 3.55 1.19% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

12.11 -7.77 29.59- 3,992,029 49,254,688 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

5.52 -1.08 9.80- 2,555,820 14,125,757 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر
ORHD 

6.98 2.35 - 1,711,818 11,813,533 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.90 -1.36 12.12- 2,726,119 7,975,162 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

12.25 0.16 32.21- 4,159,795 51,011,812 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.61 -0.49 5.52 34,807,490 21,544,092 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

3.10 7.64 77.96 9,578,624 28,975,700 3.25 1.63 0.57% 
 مصرف أبو ظبي

 مصر -األسالمي
ADIB 

13.25 -2.79 16.95 252,439 3,401,219 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.64 -1.74 15.95- 544,046 3,077,384 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية
IRON 

2.73 -1.44 48.49- 1,893,612 5,215,577 6.19 2.15 0.22% 
 يتداول بالدوالر * السهم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 رإشعا 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 لحو 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
  


