
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

14/11/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,607.69 -0.42% 12.06% 439,635,552 72,138,223 403,834,014,386 ( EGX 30مؤشر )

 2,110.94 -0.30% -1.80% 525,730,240 95,001,761 483,758,595,068 ( EGX 50مؤشر )

 547.50 -0.10% -21.09% 126,308,584 32,257,263 202,766,646,270 ( EGX 70مؤشر )

 1,451.05 -0.20% -15.99% 565,944,128 104,395,486 606,600,660,656 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال ثروة كابيتال ▪

مليون  404.7الرقابة المالية ُتقر زيادة رأسمال أرابيا انفستمنتس لـ ▪
 جنيه

 تابعة لـ راية شركات  3الرقابة توافق على إصدار سندات توريق لصالح  ▪

 أشهر 9في  %44أرباح المالية والصناعية ترتفع  ▪

 أشهر 9في  %43بدعم اإليرادات.. أرباح مستشفى النزهة ترتفع  ▪

 أشهر 9خالل  %66أرباح أودن لالستثمارات تتراجع  ▪

 أشهر 9في  %53أرباح مصرف أبوظبي اإلسالمي ترتفع  ▪

 في الربع األول %87أرباح أموك تتراجع  ▪

 أشهر 9في  %43بدعم اإليرادات.. أرباح مستشفى النزهة ترتفع  ▪

 أشهر  9خالل  %9أرباح المصري لتنمية الصادرات تتراجع  ▪

أشهر  9مليون جنيه أرباحا مجمعة في  174جي بي أوتو تحقق  ▪
 %66.6بانخفاض 

 أشهر 9راية القابضة تتحول للخسائر في  ▪

 أشهر 9في  %34أرباح الملتقى العربي تتراجع  ▪

النصف األول  أونكتاد : مصر األكثر جذباً لالستثمار فى افريقيا خالل ▪
 2019من 

»مواد البناء« تخاطب وزير الصناعة رسمًيا لحل أزمة صادرات  ▪
 السيراميك لليبيا

البورصة تضيف وثائق صناديق االستثمار النقدية كضمان لعمليات  ▪
 الشراء الهامشي 

 9مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خالل  3.6 ▪
 أشهر 

من اتفاق تجاري مع  1توقيع المرحلة  ترامب: أمريكا قريبة من ▪
 الصين 

علي بابا الصينية تستعد لطرح أسهم في بورصة هونج كونج بقيمة  ▪
 مليار دوالر  15

 2025وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيتباطأ بدايًة من  ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 70 106 11 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
81.89%

;  عرب 
0.72%

;  أجانب
17.39%

;  مؤسسات
95.34%

;  أفراد
4.65%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال ثروة كابيتال 

وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة  
(  SRWAثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية )رأس المال 

مليون جنيه، عبر  191.5مليون جنيه إلى  119.6المصدر والمدفوع من 
أسهم مجانية.وأضافت اللجنة في بيان اليوم األربعاء، أن الزيادة ستكون  

مليون سهم   448.865مليون جنيه، موزعة على  71.818قدرها 
 0.60000011549للسهم الواحد )بواقع  قرشا   16مجاني، بقيمة اسمة 

سهم لكل سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم رأسمال الشركة قبل  
الزيادة(.وذكرت اللجنة أن الزيادة ممولة من األرباح المرحلة وفقا  للقوائم  

 2019 مارس 31المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 
يد األوراق المالية المصرية "أسهم"، علما  بأن )اإلصدار الثامن(، بجدول ق

سهم مجانى لكل   0.60000011549الحق في التوزيع المجاني )بواقع 
سهم اصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة( لمشتري السهم حتى نهاية جلسة  
تداول يوم األربعاء. كما تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على  

يد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا  من بداية  قاعدة البيانات مع تحد
 1.196(: 8: ص  1جلسة تداول غد الخميس الموافق كما يلي: )ص 

الماضي، إن   مليون سهم.وكانت البورصة المصرية قالت في أكتوبر
شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية، تقدمت بمستندات قيد  

 191.5مليون جنيه إلى  119.6من أسهم زيادة رأس المال المصدر 
مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.وكانت الجمعية العامة العادية لشركة ثروة  

مليون سهم   448.8كابيتال أقرت توزيع أسهم مجانية عن طريق إصدار 
جنيه.وأقرت الجمعية العامة   0.16مجاني بالقيمة االسمية للسهم البالغة 

مليون   191.5مليون جنيه إلى  119.6 غير العادية زيادة رأس المال من
مليون   119.69مليون جنيه.ويبلغ رأسمال الشركة  718.18جنيه بزيادة 

 المصدر:مباشر قرشا . 16مليون سهم، بقيمة اسمية  748.1جنيه، موزعا  على 

مليون   404.7الرقابة المالية ُتقر زيادة رأسمال أرابيا انفستمنتس لـ
 جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمال شركة أرابيا 
مليون جنيه،   404.7مليون جنيه إلى  144.16انفستمنتس هولدنج من 

وفقا  لما أسفر عن االكتتاب.وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر، يوم  
مليون سهم   868.4األربعاء، أنها وافقت على زيادة رأس المال لنحو 

مليون   260قرشا  للسهم، وقيمة إجمالية لإلصدار بنحو  30ة اسمية بقيم
مليون جنيه   1.2بالمائة باإلضافة غلى إيدارع  100جنيه مسددة بنسبة 

مصاريف إصدار.وفي مطلع الشهر الجاري، قالت شركة أرابيا 
انفستمنتس هولدنج، إنه تمت تغطية االكتتاب لزيادة رأس المال المصدر  

مليون   868.4بالمائة بعدد  90.37ولى والثانية بنسبة للمرحلتين األ
سهم.وفي وقت سابق، قالت الشركة، إنه تمت تغطية اكتتاب المرحلة  

مليون   726بالمائة بعدد  75.55األولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 
سهم.وافقت الجمعية العامة العادية لشركة آرابيا في أغسطس على زيادة  

مليون جنيه إلى   144.17ر والمدفوع للشركة من رأس المال المصد
مليون جنيه، موزعة على   288.33مليون جنيه، بزيادة قدرها  432.5
قرشا ، باإلضافة إلى   30مليون سهم بالقيمة األسمية للسهم الواحد  961.1

قرش للسهم الواحد.يشار إلى أن أرابيا  0.14مصاريف اإلصدار قدرها 
الل النصف األول من العام الجاري صافي  انفستمنتس هولدنج سجلت خ

مليون جنيه أرباحا  خالل نفس   46.9مليون جنيه، مقابل  31.6ربح بلغ 
 288.3النصف من العام الماضي.ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 -60.43   0.55  شمال إفريقيا لالستثمار العقاري 

 -15.22   65.01  فودافون

 -9.92   3.54  القاهرة الوطنية لالستثمار  

 -7.43   9.72  العامة الستصالح األراضي

 -5.79   4.39  ايجيفرت 

   

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

  82.70   75,404,288  البنك التجاري الدولي
  12.28   58,209,732  حديد عز

  9.10   31,611,700  جهينة
  3.10   29,326,608  المصرية للمنتجعات السياحية

  9.36   26,969,064  طلعت مصطفى 

 

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

  0.62   12,649,218  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  3.10   9,471,204  المصرية للمنتجعات السياحية
  2.16   9,405,757  بالم هيلز 

  2.51   5,685,815  القلعة 
  3.80   5,265,281  جي بي اوتو

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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قرشا    30مليون سهم، بقيمة اسمية  480.5مليون جنيه، موزعا  على 
 المصدر:مباشر للسهم.

 شركات تابعة لـ راية   3على إصدار سندات توريق لصالح الرقابة توافق  

أعلنت البورصة المصرية اليوم أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت  
(، على  RAYAمبدئي ا على قيام شركة راية القابضة لالستثمارات المالية )

إصدار سندات لثالث شركات تابعة هم، راية لإللكترونيات وأمان 
للخدمات المالية وأمان لتمويل للتمويل متناهى الصغر راية القابضة  
لالستثمارات المالية.وأضافت أنه سيتم إصدار سندات توريق لعدد  

جنيه للسند،  100مليون سند لالكتتاب الخاص، بقيمة اسمية  4.975
 المصدر: البورصة المصريةمليون جنيه على أربعة شرائح. 497.5وبقيمة إجمالية 

 أشهر  9في   %44باح المالية والصناعية ترتفع أر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية خالل  
بالمائة على   44، ارتفاع أرباحها بنسبة 2019التسعة أشهر األولى من 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم األربعاء، 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى  127.4أنها حققت أرباحا  بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة   88.26سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وكانت المؤشرات المالية  2018من 

، تراجع أرباحها  2019المستقلة، أظهرت خالل التسعة أشهر األولى من 
مليون  54.5ساس سنوي، بأرباح بلغت نحو بالمائة على أ 10بنسبة 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام  60.7جنيه، مقابل أرباح بلغت 
 72.13الماضي.وخالل النصف األول سجلت صافي ربح  مجمع بلغ 

مليون جنيه بالستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مع األخذ في  
 1.36لشركة خالل الفترة إلى االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات ا

مليار جنيه بالفترة المقارنة من   1.08مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 
 المصدر:مباشرالعام الماضي.

 أشهر   9في   % 43بدعم اإليرادات.. أرباح مستشفى النزهة ترتفع  

أظهرت القوائم المالية لشركة مستشفى النزهة الدولي خالل التسعة أشهر  
بالمائة على أساس   43، ارتفاع أرباحها بنسبة 2019األولى من 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم األربعاء، أنها 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير/كانون الثاني  44حققت أرباحا  بلغت 

مليون جنيه بالفترة   30.8حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
يرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى  .وارتفعت إ2018المقارنة من 

مليون جنيه بالفترة  138.3مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  158.2

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحا  المقارنة من العام الماضي.
، مقابل أرباح  2019مليون جنيه خالل الربع الثالث من  16.27بلغت 
.وسجلت الشركة  2018ة من مليون جنيه بالفترة المقارن  11.56بلغت 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو  27.8صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام  19.24الماضي، مقابل 

 المصدر:مباشرالماضي.

 أشهر  9راية القابضة تتحول للخسائر في 

تثمارات المالية،  أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية القابضة لالس
، تحولها للخسائر على أساس  2019خالل التسعة أشهر األولى من 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األربعاء، أنها 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى  58.16حققت خسائر بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة   58.6سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 أشهر  9في   %53اإلسالمي ترتفع أرباح مصرف أبوظبي 

  -أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي
، ارتفاع أرباحه بنسبة  2019مصر، خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضح المصرف في بيان لبورصة   53
مليون جنيه   967.03مصر، يوم األربعاء، أنه حقق أرباحا  بلغت 

الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت   خالل 
.وارتفع عائد  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  632.19

المصرف من المرابحات والمشاركات والمضاربات واإليرادات  
مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت   5.09المشابهة خالل الفترة إلى 

ن العام الماضي.وعلى مستوى  مليار جنيه بالفترة المقارنة م 4.13
مليون   871.7األعمال المستقلة، حقق المصرف أرباحا  بلغت 

مليار جنيه بالفترة   6.08جنيه خالل الفترة، مقابل أرباح بلغت 
 658.6.وسجل المصرف صافي ربح بلغ 2018المقارنة من 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  
 جنيه أرباحا  خالل نفس الفترة من العام الماضي. مليون  378.2

 المصدر:مباشر

 في الربع األول  %87أرباح أموك تتراجع 

اموك خالل  -أظهرت القوائم المالية لشركة االسكندرية للزيوت المعدنية 
 87، تراجع أرباحها بنسبة 2020-2019الربع األول من العام المالي 

شركة في بيان لبورصة مصر يوم بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت ال
مليون جنيه خالل الفترة من  31.8األربعاء، أنها حققت أرباحا  بلغت 

مليون  253.09، مقابل أرباح بلغت 2019يوليو الماضي حتى سبتمبر 
. وكانت الشركة حققت أرباحا  بلغت 2018جنيه بالفترة المقارنة من 

، مقابل 2019لى يونيو إ 2018مليون جنيه خالل الفترة من يوليو  450
مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق  1.48أرباح بلغت 

، 2020-2019له.وتستهدف الشركة بالموازنة التخطيطية للعام المالي 
مليون جنيه  390.3مليون جنيه، مقابل  416.2تحقيق صافي أرباح 

 رالمصدر:مباش.2019-2018صافي أرباح مقدرة بموازنة 

أشهر   9مليون جنيه أرباحا مجمعة في  174جي بي أوتو تحقق 
 %66.6بانخفاض 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جي بي أوتو عن التسعة أشهر 
مقارنة  %66.6األولى من العام الجاري تراجع صافي األرباح بنسبة 

بالفترة المناظرة.ووفق ا للقوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية، فقد 
 –مليون جنيه خالل الفترة يناير  174.072حققت الشركة أرباحا بقيمة 

مليون جنيه بالفترة المماثلة، مع األخذ  521.320مقابل  2019سبتمبر 
في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات جي بي أوتو هامشي ا خالل 

مليار  18.591.762مليار جنيه مقابل  18.304.443نفس الفترة إلى 
جنيه بالفترة المقارنة.في حين ارتفع مجمل الربح خالل األشهر التسعة 

مليار جنيه مقابل  2.677.925ولى من العام الجاري إلى األ
مليار جنيه بالفترة المناظرة.وانخفضت تكلفة المبيعات  2.649.948

 15.941.814مليار جنيه مقابل  15.626.518خالل نفس الفترة إلى 
مليار جنيه بالفترة المقارنة.وفي هذا السياق أوضح رؤوف غبور رئيس 

منتدب لشركة جي بي أوتو، أن فترة الربع مجلس اإلدارة والعضو ال
الثالث من العام الجاري قد شهدت زيادة حجم المبيعات ونمو اإليرادات 
بصفة ربع سنوية، بفضل نمو مبيعات قطاع سيارات الركوب والدراجات 
البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت بعد تأقلم الشركة مع التحديات 

لكال السوقين في مصر.وأضاف أن الشركة المتعلقة بالقوانين المنظمة 
عملت خالل الربع الثالث من العام الجاري على خفض مخزون فئة 
سيارات الركوب التي تواجه منافسة شديدة مع سيارات الركوب األوروبية 
والمغربية والتركية التي تحظي بأسعار تنافسية نتيجة تطبيق اإلعفاءات 



 

 

، مع االخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات نشاط  2018ن م
مليار  6.2مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  6.5الشركة خالل الفترة إلى 

جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة  
، مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الماضي 7.2خسائر بلغت 

.وعلى 2018مليون جنيه بالربع المقارن من  41.5مقابل أرباح بلغت 
مليون   136.3مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا  بلغت 

جنيه خالل فترة التسعة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل خسائر 
.وكانت الشركة حققت  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  6.6بلغت 

مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو  50.9بلغت خسائر 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من   17.1الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر:مباشر، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.2018

 أشهر  9في   % 34أرباح الملتقى العربي تتراجع 

الملتقي العربي لالستثمارات،  أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة 
خالل التسعة أشهر األولى من العام المالي الجاري، تراجع أرباحها بنسبة  

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر،   34
مليون جنيه خالل الفترة من  28.2يوم األربعاء، أنها حققت أرباحا  بلغت 

مليون جنيه  42.7بل أرباح بلغت ، مقا2019يناير الماضي حتى سبتمبر 
بالفترة المقارنة من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة  

مليون جنيه   49.36مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  47.18إلى 
.وتراجعت أرباح الشركة بالنصف األول إلى  2018بالفترة المقارنة من 

ليون جنيه خالل الفترة ذاتها م 41.784مليون جنيه، مقارنة بـ  23.362
 المصدر:مباشر .2018من 

   أشهر 9خالل   %9أرباح المصري لتنمية الصادرات تتراجع  

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبنك المصري لتنمية الصادرات خالل  
  9، تراجع أرباحه بنسبة 2020-2019الربع األول من العام المالي 

يوم   سنوي.وأوضح البنك في بيان لبورصة مصربالمائة على أساس 
مليون جنيه خالل الفترة من  275.37األربعاء، أنه حقق أرباحا  بلغت 

مليون   302.8، مقابل أرباح بلغت 2019يوليو الماضي حتى سبتمبر 
.وارتفع صافي العائد 2019-2018جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 

مليون   530.2من العام المالي الجاري إلى  لدى البنك خالل الربع األول 
مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي   422.3جنيه، مقابل عائد بلغ 

الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل الفترة، فقد حقق البنك 
مليون جنيه  267مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  245.15أرباحا  بلغت 

 1.11لعام المالي الماضي.وحقق  البنك أرباحا  بلغت بالفترة المقارنة من ا
، مقابل  2019وحتى يونيو  2018مليار جنيه خالل الفترة من يوليو 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي   790.3أرباح بلغت 
 المصدر:مباشر السابق له.

 

 

 

 

 

 

عة بعودة هوامش األرباح إلى الجمركية عليها.وأعرب غبور عن توق
في ضوء نجاح الشركة في تخفيض  2020مستوياتها الطبيعية بحلول 

من مخزون السيارات المسببة للخسائر خالل الربع الثالث  %90أكثر من 
من العام الجاري.وأعرب غبور عن ثقتة في مقومات النمو التي يحظي 

عجالت وعلى رأسها  بها سوق الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث
قوة معدالت الطلب واألهمية التي تحظي بها منتجات القطاع في السوق، 
وذلك على الرغم من القيوم المفروضة على ترخيصها.وتابع غبور أن 
ا منذ بداية  ا ملحوظ  أنشطة جي بي أوتو خارج السوق المصري شهدت نمو 

سوق العراقي، حيث العام بفضل النتائج القوية التي حققتها الشركة في ال
ساهم ارتفاع معدالت الطلب بالسوق العراقي في زيادة مبيعات سيارات 

خالل الربع الثالث من العام الجاري  %72.6الركوب بمعدل سنوي 
نقطة أساس إلى  8مصحوب ا بزيادة الحصة السوقية لعالمة هيونداي بواقع 

جني  .وأضاف أن الشركة تواصل2019سبتمبر  30اعتبار من  23.8%
ثمار استراتيجية تنويع تشكيلة منتجات الدراجات البخارية ذات العجلتين 
والثالث عجالت والتي أثمرت عن زيادة مبيعات القطاع بمعدل سنوي 

خالل نفس الفترة.وارتفعت إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق  63.3%
مليار جنيه خالل الربع  1.78لتبلغ  %56.9المصري بمعدل سنوى 

بفضل النمو القوى لمبيعات سيارات الركوب  2019ث من عام الثال
والدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث العجالت في السوق 

أشهر من العام الجاري، ارتفعت إيرادات أنشطة  9العراقي.وخالل أول 
مليار  5.15إلى  %92.4الشركة خارج السوق المصري بمعدل سنوي 

 1.35ة جي بي كابيتال، بلغت اإليرادات جنيه تقريب ا.وعلى صعيد شرك
قبل استبعاد الخصومات  2019مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام 

نمو ربع سنوي  -المتبادلة بين قطاعات الشركة دون تغير سنوي ملحوظ
أشهر من العام الجاري ارتفعت اإليرادات  9.وخالل أول %11بنسبة 

.وبلغ %10.1سنوي بمعدل  نمو ربع %3.71لتبلغ  %8.3بمعدل سنوي 
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري  146.4صافي الربح 

أضعاف غير أنه يمثل انخفاض ربع  3وهو نمو سنوي بمعدل يتجاوز 
ا لتأثير تنفيذ صفقة توريق خالل الربع الثاني  %13.6سنوي بنسبة  نظر 

تفع صافي الربح أشهر من العام الجاري ار 9من نفس العام.وخالل أول 
مليون جنيه.واختتم غبور أن الشركة  434.4إلى  %85.7بمعدل سنوى 

تواصل توظيف تنوع نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز مختلف 
التحديات السوقية والتنظيمية السابقة في احتواء اآلثار الناجمة عن 
 القوانين الجديدة المنظمة لسوق السيارات المصري.وأعرب عن ثقتة في
مقومات النمو األساسية التي يحظي بها السوقين المصري والعراقي 
ومردودها على دعم النتائج المالية والتشغيلية للشركة عبر تنمية 
اإليرادات وحجم المبيعات مرة أخرى بالتوازي مع عودة معدالت الربحية 

 المصدر: حابىإلى مستوياتها الطبيعية.



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

أونكتاد : مصر األكثر جذباً لالستثمار فى افريقيا خالل النصف األول من  
2019 

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، بجيمس  
زان، مدير شعبة االستثمارات بمنظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية  

، للمشاركة فى  “أونكتاد” خالل زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية
المؤتمر رفيع المستوى لالونكتاد عن اتفاقيات االستثمار الدولى.وبحث  
الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والمنظمة فى تطبيق افضل النظم  
العالمية فى حصر االستثمار االجنبى المباشر وغير المباشر، واالستفادة  

زان، من خبرات المنظمة فى هذا المجال.ودعت سحر نصر جيمس 
، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد 2019للمشاركة فى منتدى افريقيا 

نوفمبر الجارى بالعاصمة   23إلى  22الفتاح السيسى، خالل الفترة من 
اإلدارية الجديدة، للترويج للفرص االستثمارية فى افريقيا ومصر، وفى  

ار  هذا اإلطار.أشار جيمس زان، إلى أن مصر هي األكثر جذبا لالستثم
، 2019األجنبي المباشر في قارة أفريقيا خالل النصف األول من عام 

مليار دوالر، في ظل   3.6حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 
نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي وتحسن مؤشرات االقتصاد الكلي 
والتعديالت التشريعية األخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ االستثمار  

مؤكدا أن مصر واحدة من ضمن الدول األكثر جذبا لالستثمارات   بمصر،
في العالم خاصة االستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز  
االقتصادات النامية.وأشاد بالتعديالت التشريعية االخيرة على قانون 
االستثمار والئحته التنفيذية، والتى تتيح استخدام افضل النظم العالمية فى  

الستثمار االجنبى المباشر وغير المباشر، مما سيساهم فى أن  حصر ا
تعكس البيانات المستقبلية عن حجم االستثمار االجنبى المباشر حقيقة  
وضعه فى مصر، فى ظل أن البيانات الحالية لم تشمل من قبل بعض  
معايير القياس المعمول بها عالميا مثل التوسعات وشراء المعدات، مؤكدا 

لعمل الدائم على تطوير آليات حساب االستثمار األجنبى على أهمية ا
المباشر.وشاركت سحر نصر فى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر رفيع 
المستوى حول اتفاقيات االستثمار الدولى، وأكدت أن مصر قامت ببرنامج 
طموح لإلصالح االقتصادي واالجتماعي، تمثلت ركائزه الرئيسية فى دعم 

سين مناخ االستثمار، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص  الجهود المبذولة لتح
فى عملية التنمية وتحفيز النمو االقتصادى.وأشارت نصر إلى أن  
التعديالت االخيرة على قانون االستثمار والئحته التنفيذية تواكب أفضل  
الممارسات العالمية لالستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة االستثمار في  

ن الجهات العامة والخاصة، باإلضافة إلى البيانات  جمع بيانات االستثمار م
الصادرة عن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، كما تضمنت  
التعديالت منح حوافز لتوسعات المشروعات االستثمارية القائمة، ما  

 أموال الغدالمصدر:  يسرع من نمو الشركات وتوسيع أعمالها.

ة رسمًيا لحل أزمة صادرات  »مواد البناء« تخاطب وزير الصناع
 السيراميك لليبيا 

ا إلى وزير التجارة   أرسل المجلس التصديرى لمواد البناء خطاب ا رسمي 
والصناعة، عمرو نصار، يطالبه بسرعة حل أزمة شركات السيراميك 
والرخام مع قرار الحكومة الليبية، بمنع التصدير عبر المنافذ  

ا رقم » ، 2019« لعام 892البرية.وأصدر مجلس الوزراء الليبى قرار 
ا، وسمح فقط باستيراده عبر يقضى بمنع إدخا  ل السيراميك والرخام بر 

ا من ديسمبر المقبل.قال فاروق مصطفى،  المنافذ البحرية للدولة اعتبار 
وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء لـ»المال«، إن الهيئة خاطبت وزير 

 

الت مع قطاع األعمال واالستثمار  الصندوق السيادى يوقع بروتوكو 
 القومى  

وقع صندوق مصر السيادي “ثراء” بروتوكوالت تعاون مع وزارة  
قطاع األعمال العام، وبنك االستثمار القومي أمس.كشف أيمن سليمان  
الرئيس التنفيذي لصندوق “ثراء”، إن الصندوق وقع اتفاقيات إطارية  

العام، وبنك االستثمار القومي، بمقر  مع كل من وزارة قطاع األعمال 
مجلس الوزراء أمس، ضمن خطة الصندوق لبناء قاعدة بيانات  
باالستثمارات المتاحة أمام الصندوق.وأوضح سليمان، أن االتفاقية  
ستتيح للصندوق التعرف على األصول المملوكة لكل من الوزارة،  

حص النافي  وبنك االستثمار القومي، والقيام بدراسات الجدوى والف
للجهالة لألصول والشركات المملوكة للتعرف على إمكانية طرح بعض  
األصول للشراكة على مستثمرين.وأشار سليمان إلى أن الصندوق  
يسعى خالل الفترة الراهنة إلى بناء قاعدة بيانات لفتح آفاق محفظة  
االستثمارات المتاحة، في ظل تمتعه بمرونة كبيرة ودعم من رئاسة  

ية والوزارات بصورة كبيرة.على الجانب اآلخر كشف سليمان الجمهور
لـ”البورصة”، إن صندوق الطاقة المزمع اإلعالن عنه خالل أسابيع  

  3مليار دوالر، ضمن  12إلى  10سيتراوح حجمه المستهدف بين 
صناديق سيبدأ الصندوق العمل بها قبل نهاية العام، من بينها صندوق  

اف سليمان، أن الصندوق سيضم إلى  السياحة وصندوق للصناعة.أض
محفظته حصص من محطات الطاقة التي أنشأتها سيمينز في البرلس  

ميجاوات لكل   4800وبني سويف والعاصمة اإلدارية الجديدة بقدرة 
محطة، اثنان منها تعمالن بالتبريد مائي ومحطة العاصمة اإلدارية التى  

محطة واحدة للصندوق  تعمل بتبريد هواء.تابع، أنه سيجري نقل ملكية 
  %30ضمن المرحلة األولى على أن يمتلك الصندوق حصة تصل إلى 

ويتم طرح باقي المحطة للمستثمرين.وأشار إلى وجود اهتمام كبير من 
مستثمرين للدخول في شراكة، سيتم المفاضلة بينهم عقب انتهاء   6

من   اللجنة المشتركة المشكلة بين الصندوق والشركة القابضة للكهرباء
اختيار المستشار المالي العالمي ممثال  للحكومة في عملية الطرح خالل  
األسبوع المقبل.وأكد سليمان، أن جميع األصول الحكومية متاحة أمام  
الصندوق السيادي “ثراء” لتكون ضمن محفظته المستهدفة سواء عن 
طريق نقل ملكية األصول أو إداراتها أو تقديم خدمات استشارية عبر  

رة طرحها للمستثمرين أو سوق المال، أو من خالل تملك عقود  إدا
 انتفاع أو استغالل لتلك األصول وطرحها للشراكة على المستثمرين. 

البورصة تضيف وثائق صناديق االستثمار النقدية كضمان لعمليات  
 الشراء الهامشي  

أصدرت البورصة المصرية قرارا  يسمح بإضافة وثائق صناديق  
نقدية المكتتب فيها من خالل مؤسسات متلقية االكتتاب في  االستثمار ال

الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من  
خالل نفس ذات المؤسسة.ينص قرار رئيس البورصة على”يكون  
للجهات أو الشركات األعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم  

وكذا تلقي االكتتابات في وثائق  بمزاولة عمليات الشراء الهامشي 
صناديق االستثمار النقدية المكتتب فيها من خاللهم أن تتخذ هذه الوثائق  
كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خالل  
ذات الجهة او الشركة متلقية االكتتاب على أن تطبق عليها ذات  

نشطة المتخصصة”، والتي  الشروط الخاصة بالقائمة “أ” من قوائم األ
.إضافة إلى ما %100تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 



 

 

ا إلى أن الخطوة   الصناعة بسبب األضرار البالغة للقرار الليبى، مشير 
مثل فى التوجه لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى حال  المقبلة يت 

فشل محاوالت »الصناعة« فى إيجاد حلول عاجلة.أشار إلى أن القرار  
تسبب فى ضرر بالغ لصناعة السيراميك، وجميع الصناعات المرتبطة  
بها، سواء النقل أو العمالة المصرية، التى تقوم بعمليات التشطيب فى  

الذى يغلق أبواب عمل أمام الكثير من  السوق الليبية، األمر
المصريين.لفت إلى أن السوق الليبية تعد الوجهة األولى لصادرات  

ا أن قيمة الصادرات إلى ليبيا بلغت   44.4السيراميك المصرى، موضح 
ا  28أشهر األولى من العام الجارى، مقابل  9مليون دوالر خالل  مليون 

ح أن الصادرات إلى السوق  وأوض.2018خالل الفترة المماثلة من 
مليون دوالر، والسعودية   12مليون دوالر، واليمن  21.6األردنية سجلت 

ماليين.ويرى مصطفى أن القرار يرفع   8ماليين دوالر، ثم السودان  10
تكلفة الشحن على الشركات، ويحملها طاقة إضافية فى ظل الزيادات  

ا إلى أن الشركات ترفع   الفعلية، نتيجة ارتفاع مدخالت اإلنتاج، مشير 
أسعار السيراميك، ما يقلل من تنافسيتها.وأشار إلى أن عدد مصانع 

ا، تنتج  38السيراميك فى مصر يصل إلى  مليون متر،  400مصنع 
 المصدر: المالمليار جنيه. 20باستثمارات تفوق 

  أشهر 9مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خالل  3.6

مليار دوالر خالل  3.6ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا إلى 
مليار دوالر خالل الفترة  3.57األشهر التسعة األولي من العام الحالي مقابل 

مليون دوالر.قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة  43بزيادة  2018نفسها 
ية تشهد خالل المرحلة والصناعة، إن العالقات االقتصادية المصرية األلمان

الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي.أضاف 
نصار في بيان خالل جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع الدكتور سيريل جان 
نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن المباحثات تناولت إمكانيات االستفادة من التجربة 

وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك األساسي األلمانية في تنمية 
لالقتصاد القومي خاصة أن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في 
هذا الصدد.أشار إلى أن هناك فرصا  ضخمة أمام دوائر األعمال األلمانية 

مية لالستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخد
لتلبية احتياجات السوقين المحلى والتصدير ألسواق الدول المجاورة واألسواق 
األقليمية وبصفة خاصة السوق األفريقي.أوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية 
ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا، 

السيارات األلمانية للدخول  الفتا  إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة
والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز 
خاصة أن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل 
الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدال من الوقود التقليدى، وذلك ضمن اإلجراءات 

الطاقة وتقليل االنبعاثات البيئية.أشار نصار الى إمكانية الخاصة بترشيد استخدام 
انشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية 
احتياجات السوقين المحلى والتصدير ألسواق االتحاد األوروبي السيما وأن 

العمالة  السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر
المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية 
لكافة الدول األوروبية.من جانبه قال الدكتور سيريل جان نون، سفير المانيا 
بالقاهرة، إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين األلمانية والمصرية لتنمية 

لمستويات غير مسبوقة خالل المرحلة  عالقات التعاون االقتصادي بين البلدين
الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر االعمال األلمانية للعمل 
بالسوق المصري باعتباره محورا  رئيسيا لألسواق اإلقليمية وأسواق دول القارة 
االفريقية.وأشار نون إلى أن السوق االفريقى يمثل أحد اهم األسواق الواعدة 

تي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خالل المرحلة القريبة المقبلة وال
خاصة في ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين اإلقليمى 

المصدر: جريدة والدولى وهو األمر الذى يلقى اهتماما  كبيرا  من الشركات االلمانية. 

 البورصة

سبق فإن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خالل شركة  
اإلدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق  

الل يوم عمل واحد.تأتي تلك  لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خ
الخطوة بعد إقرار الهيئة لها، استكماال لجهود البورصة الرامية لمزيد  
من التفعيل آللية الشراء بالهامش كأحد اآلليات التي تسهم زيادة  
معدالت السيولة وتنشيط التداوالت في السوق، وهو ما يسهم في توفير  

المتاحة والتي من شانها أن  باقة متكاملة من اآلليات واألدوات المالية
تزيد عمق سوق األوراق المالية المصرية.كانت إدارة البورصة قد  
عقدت سلسلة من االجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة  
البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث اليات تفعيل دور البنوك في شراء  

لعمليات   األوراق عبر آلية الشراء الهامش.تتميز اآلليات المنظمة
الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل  
يومي وذلك على مستوى العمالء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة  
تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي.ووفقا لإلجراءات  

اق  التنظيمية، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقييم األور
المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها 

من قيمتها   %60السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 
السوقية نتيجة النخفاض األسعار، توجب عليه إخطار العميل بتخفيض  
هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.ويكون لشركات  

و أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع األوراق المالية  السمسرة أ
وتسييل الضمانات المقدمة من العميل لتخفيض نسبة مديونيته، في حال  

  أموال الغدالمصدر: عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 من اتفاق تجاري مع الصين   1ترامب: أمريكا قريبة من توقيع المرحلة  

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم الثالثاء، إن الواليات المتحدة  
قريبة من توقيع اتفاق مبدئي للتجارة مع الصين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل  

العالم.وعلى مدار أسابيع، جديدة بشأن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في 
دأب ترامب على القول بأن البلدين قريبان من اتفاق قد ينهي حربهما 
التجارية التي ألحقت ضررا باالقتصاد العالمي.وبددت كلمة ترامب  
شائعات ترددت في وقت مبكر يوم الثالثاء بأنه ربما يعلن عن مكان 

يس الصيني شي  “من اتفاق تجاري مع الرئ  1وموعد لتوقيع “المرحلة 
جين بينغ.وقال الرئيس األمريكي ”هم يتلهفون على إبرام اتفاق. نحن  
الذين نقرر ما إذا كنا نريد أو ال نريد إبرام اتفاق“.”نحن قريبون.. اتفاق  

مع الصين قد يحدث. قد يحدث قريبا. لكننا سنقبل فقط   1مهم للمرحلة 
وشركاتنا اتفاقا يكون في مصلحة الواليات المتحدة وعمالنا 

العظيمة“.وكانت األسواق تترقب في شغف تعليقات ترامب، لكنها لم تشهد  
تحركات تذكر بعد كلمته التي لم تتضمن أي اعالنات مهمة  
للسياسات.وقال أيضا إنه سيزيد الرسوم الجمركية على بضائع صينية 
”بشكل كبير جدا“ اذا لم تبرم الصين اتفاقا مع الواليات المتحدة. وأضاف  

ائال ”وذلك سيكون صحيحا مع دول أخرى تسيء معاملتنا أيضا“.وقال  ق
جريج اندرسون الرئيس العالمي الستراتيجية الصرف األجنبي في )بي ام  
او( كابيتال ماركتس في نيويورك ”ال أظن أننا تعلمنا أي شيء جديد من 
كلمة ترامب“.وأضاف قائال ”الشيء الوحيد الذي ربما يكون جديدا هو أنه  

م يعلن عن موعد أو وقت لحفل التوقيع. تلك كانت آمال األسواق... وتلك ل
اآلمال تبددت“.ومن ناحية أخرى، أشاد ترامب بالتخفيضات الضريبية 

قائال إنها أوجدت طفرة اقتصادية لم   2017التي أقرها الجمهوريون في 
يسبق لها مثيل، وقال إن هناك مجاال أمام المزيد من التخفيضات في  

  المصدر: رويترزالت الضرائب.معد

  15علي بابا الصينية تستعد لطرح أسهم في بورصة هونج كونج بقيمة 
 مليار دوالر  

أفاد مصدران مطلعان بأن مجموعة التجارة اإللكترونية الصينية العمالقة  
علي بابا تستعد لبدء بيع أسهم في هونج كونج من المتوقع أن يجمع ما  

بحلول يوم الخميس.وبينما يجهز المسؤولون  مليار دوالر  15يصل إلى 
التنفيذيون في علي بابا لبدء البيع يوم الخميس، قالت مصادر إن التوقيت  
قد يتغير اعتمادا على تطورات االحتجاجات الجارية في هونج 
كونج.وسُتعتبر الصفقة، وهي أضخم إدراج ثانوي عابر للحدود في العالم، 

ُمنيت بأول ركود لها في عشر سنوات في  بمثابة دفعة لهونج كونج التي 
ظل تداعيات االحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر  
والمخاوف حيال الحرب التجارية األمريكية الصينية.ولم ترد علي بابا 
حتى اآلن على طلب للتعقيب.وكانت علي بابا تعتزم بيع األسهم في وقت  

الصفقة في أغسطس بعد أن أخذت  سابق من هذا العام، لكنها أرجأت 
 االحتجاجات التي تهز هونج كونج منذ يونيو منحى عنيفا شيئا فشيئا.  

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,739.00 0.04% السعودية

 DFMGI 682.00 0.00% دبي

 ADI 7,933.00 -0.61% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,850.00 0.08% الكويت 

 BSEX 307,094.10 0.14% البحرين

 GENERAL 37,430.00 0.71% قطر 

 MASI 50,032.00 -0.17% المغرب 

 TUN20 157.00 0.16% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,783.59 0.33% أمريكا 

 S&P 500 3,094.04 0.07% أمريكا 

 NASDAQ 8,482.10 -0.05% أمريكا 

 FTSE 100 7,351.21 -0.19% لندن

 DAX 13,230.07 -0.40% أمانيا

 Nikkei 225 23,141.55 -0.76% اليابان

 %0.18 1,466.27 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %0.56 62.74 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.68 57.44 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 2025وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيتباطأ بدايًة من 

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبدأ نمو الطلب العالمي على النفط  
، مع تحسن كفاءة الوقود وزيادة  2025في التباطؤ بداية من عام 

االعتماد على النماذج الكهربية.وأظهر التقرير السنوي للوكالة  
الدولية التي تتخذ من باريس مقرا  لها والصادر يوم األربعاء، أنه  
من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بحوالي مليون برميل يوميا   

.وتشير تقديرات وكالة  2025في المتوسط بشكل سنوي حتى عام 
الطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط سوف يشهد زيادة بنحو  

  106يا  سنويا  في المتوسط حتى يصل إلى مليون برميل يوم 0.1
.وتقول الوكالة إن هناك تباطؤ  2040مليون برميل يوميا  في عام 

لكن هذا األمر ال يؤدي إلى قمة نهائية في   2025فعلي بعد عام 
استخدام النفط، مستشهدة بزيادة الطلب من قطاعات الشاحنات  

استخدام النفط  والسفن والطائرات والبتروكيماويات.ومع ذلك، فإن 
في سيارات الركاب يعتقد أنه سوف يصل إلى ذروته في أواخر  

مع تحول السائقين نحو السيارات الكهربية.وتقدر وكالة   2020عام 
مليون سيارة كهربية مستخدمة   330الطاقة أنه سيكون هناك نحو 

، وهو أعلى من تقديرات العام الماضي والبالغة  2040بحلول عام 
ية.وتعتقد الوكالة أن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط  مليون مرك 300

ستأتي من الواليات المتحدة، وهي أكبر منتج في العالم حاليا ، 
باإلضافة إلى العراق والبرازيل.وتتوقع وكالة الطاقة أن يشهد إنتاج  

 2035مليون برميل يوميا  في عام  11النفط األمريكي زيادة إلى 
.ومن  2018ل يوميا  المسجلة في عام ماليين برمي  6بدال  من 

المتوقع كذلك أن تتراجع حصة اإلنتاج النفطي لمنظمة الدول  
بالمائة في غالبية   47المصدرة للنفط أوبك باإلضافة لروسيا إلى 

العقد المقبل، وهي مستويات لم تسجلها منذ ثمانينيات القرن  
 المصدر:مباشر الماضي.



 

 

 المجانية توزيعات االسهم 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 

 21/11/2019 18/11/2019 جنيه للسهم 18.512 بورسعيد لتداول الحاويات 

 24/11/2019 19/11/2019 جنيه للسهم 39.599 الحاويات و البضائعدمياط لتداول 

 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

 27/11/2019 24/11/2019 جنيه للسهم  0.050 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

 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

 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  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  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

 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  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  عادية 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   البنك التجاري 

 )مصر(
COMI 

82.7 -0.92 10.28 909,352 75,404,288 85.00 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

15.15 -0.33 7.62- 716,617 10,854,263 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 

9.36 -1.16 5.65- 2,872,711 26,969,064 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.43 -0.83 32.77 200,923 288,713 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

12.75 0.00 29.56- 696,478 8,883,895 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

18.80 -1.16 24.92 189,963 3,576,605 20.60 13.25 4.39% 
كريدي اجريكول  بنك 

 مصر
CIEB 

44.84 0.76 9.34 5,130 227,329 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.34 -0.96 9.93- 225,705 2,566,066 15.84 10.79 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

9.10 4.48 19.11- 3,567,610 31,611,700 14.50 8.00 2.47% 
لالسكان مدينة نصر 

 والتعمير 
MNHD 

5.42 0.00 19.23- 4,702,214 25,592,832 6.42 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.51 0.40 29.10- 5,685,815 14,395,782 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
16.06 -0.80 19.85 421,578 6,743,513 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.53 -1.75 6.57- 204,746 1,949,469 11.97 8.36 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 

12.30 -3.45 41.38 878,415 10,906,797 13.60 6.83 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.22 0.16 35.51 704,691 4,436,942 7.06 4.00 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.16 0.93 0.46- 9,405,757 20,139,844 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

26.18 -0.95 43.53 517,986 13,567,377 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 

103.51 -0.11 12.28- 15,905 1,650,862 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.75 0.00 3.37 426,832 4,599,549 12.94 9.00 1.38% 
االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 

4.46 -2.62 28.41- 3,754,732 16,984,120 7.18 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

12.14 -1.62 29.42- 1,482,102 18,162,556 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.63 1.81 8.01- 2,225,006 12,424,120 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.86 -0.58 1.72- 2,507,192 17,417,900 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

2.89 -1.37 12.42- 916,754 2,659,520 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

12.28 0.16 32.04- 4,707,967 58,209,732 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 

0.62 0.16 6.90 12,649,218 7,781,418 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 

3.10 2.31 77.96 9,471,204 29,326,608 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

13.22 -1.86 16.68 400,846 5,361,449 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.58 -1.41 16.84- 819,320 4,592,038 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.72 -1.09 48.68- 855,454 2,351,202 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

ا محظور  . تمام 

  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 
  


