
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٧/١١/٢٠١٩  
  

التغیرمن أول    التغیر الیومي   قیمة المؤشر   مؤشرات السوق 
  القیمة السوقیة   حجم التداول   قیمة التداول   السنة 

 EGX 30 (  14,545.54 -0.43% 11.58% 460,731,904 84,439,906 400,793,174,016مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,105.30 -0.27% -2.07% 553,123,136 127,832,448 479,834,243,072مؤشر ( 
 EGX 70 (  546.19 -0.24% -21.28% 143,023,408 52,348,200 200,972,107,776مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,447.79 -0.22% -16.18% 603,755,328 136,788,106 601,765,314,560مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   أشھر ٩في  ٪٤٤أرباح عامر جروب تتراجع  

 أشھر  ٩ملیار جنیھ في  ٣٫٢أرباح المصریة لالتصاالت تتراجع لـ  
 أشھر   ٩ملیار جنیھ أرباح طلعت مصطفى في  ١٫٣  
 على أمریكانا مصر ً   الرقابة المالیة تدرس عرضَ شراء جدیدا
  ملیارات   ٧تطویر الخط السابع باستثماراتمصر لأللومنیوم تنفي بدء

  جنیھ
  أشھر  ٩في   ٪ ١٧أرباح سودیك تتراجع  
   أشھر   ٩في    ٪١١٨نمو اإلیرادات یصعد بأرباح العز للسیرامیك  
   أشھر  ٩في  ٪٧٢تراجع المبیعات یقلص أرباح عتاقة  
   أشھر   ٩في    ٪٩٧أرباح دلتا لإلنشاء ترتفع  
  أشھر   ٩خالل   ٪ ٤٠أرباح موبكو تتراجع  
   أشھر  ٩غاز مصر تتحول للربحیة في  
   أشھر   ٩في   ٪ ٧٦نمو اإلیرادات یصعد بأرباح بیرامیزا للفنادق  
  اإلیرادات تضاعف أرباح مصر الجدیدة لإلسكان في الربع األول 
  للمرة الثالثة على التوالي البنك المركزي یخفض أسعار الفائدة  
   مصر تطرح أطول سند دولي بالشرق األوسط وشمال أفریقیا  
  تأسیس منصة استثماریة بین صندوق ثراء وأبوظبي التنمویة بقیمة

  ملیار دوالر   ٢٠
  :٢٠٢٠تریلیونات جنیھ الناتج المحلي المستھدف بموازنة  ٧المالیة  /

٢٠٢١    
 العام المالي الماضي   ٪٢٨ت البنك المركزي: إیرادات السیاحة قفز

  ملیار دوالر  ١٢٫٥لتتجاوز 
   وزیر:خفض الفائدة على سندات مصر الدولیة بفعل اإلقبال على

  االكتتاب
   ترامب یقول إنھ سیبت في فرض رسوم جمركیة على السیارات قریبا  
   الذھب یرتفع بفعل بیانات ضعیفة من الصین تكبح الشھیة للمخاطرة  
  أن طرح أرامكو لن یؤثر على االلتزام باتفاقات المنظمة  أوبك: السعودیة أكدت  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٧  ١١٥  ٥٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  أشھر  ٩في  ٪ ٤٤عامر جروب تتراجع أرباح 

عامر جروب، خالل   -أظھرت القوائم المالیة لمجموعة عامر القابضة 
على أساس   % ٤٤، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩التسعة أشھر األولى من 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر  ٣٩٫٣سنوي. أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ بالفترة  ٧٠٫٨حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت  ٢٠١٨المقارنة من 
ملیار جنیھ، مقابل إیرادات   ١٫٠٠٢إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس   ١٫٣١بلغت 
ً بلغت  نیھ خالل الربع الثالث  ملیون ج ١٣٫٩ربعي، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة  ١٥٫٨من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 
ً بلغت  ٢٠١٨من  .وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ بالفترة  ٣١٫٠٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٥٧٫٧
ً بلغت ٢٠١٨المقارنة من  ملیون جنیھ  ٢٥٫٤٢.وحققت الشركة أرباحا

 ٥٥خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت 
  المصدر:مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 

  أشھر  ٩ملیار جنیھ في  ٣٫٢أرباح المصریة لالتصاالت تتراجع لـ 

أظھرت القوائم المالیة لشركة المصریة لالتصاالت، خالل التسعة أشھر 
على أساس سنوي. أنھا   % ٨، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩األولى من 

ً بلغت  ملیار جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ٣٫٢حققت أرباحا
،  ٢٠١٨ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ٣٫٥الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل  م
ملیار جنیھ في  ١٧٫٣ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٩الفترة إلى 

الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة 
ً بلغت  ملیار جنیھ خالل الربع الثالث من العام الجاري،  ١٫٠٩أرباحا

.وعلى ٢٠١٨ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٫٤٤رباح بلغت مقابل أ
ً بلغت  ملیار  ٥٫٢مستوى األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحا

ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ٢٫٠٤جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
.یشار إلى أن الشركة حققت خالل النصف األول من العام الجاري ٢٠١٨

ً بلغت  ملیار جنیھ  ٢٫٠٦١ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٢٫١٣٣أرباحا
  المصدر:مباشر بالفترة المقارنة من العام الماضي.

    أشھر ٩ملیار جنیھ أرباح طلعت مصطفى في  ١٫٣
أظھرت المؤشرات المالیة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، خالل  

على  % ١١، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩التسعة أشھر األولى من 
ً بلغت أسا ملیار جنیھ خالل الفترة من  ١٫٣١س سنوي. أنھا حققت أرباحا

ملیار جنیھ بالفترة  ١٫١٨ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
 ٧٫٧٥.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٨المقارنة من 

 ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من ٦٫٨ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة 

ملیون  ٢٢٫٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٧١٫٢٦خالل الفترة إلى 
ً بلغت ٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من   ٨٥٢٫٢٣.وحققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح 
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٧٧٤٫٢ت بلغ

  المصدر:مباشر االعتبار حقوق األقلیة.

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 

   ٩٫٨٤    ٤٥٫٠٠  العامة للصوامع والتخزین 
   ٩٫٤٥    ١١٫١٢  المھنس للتأمین 
  ٩٫٤٤    ٩٫٨٥  ممفیس لالدویة 

  ٧٫٣٦    ٢٣٫٢٠  النیل لالدویة
  ٦٫٣٧    ٤١٫٥٩  أدكو 

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 

 -١٠٫٠٠    ٩٫٤٥   العامة الستصالح األراضي 
 -١٠٫٠٠    ٣٫١٥  برایم القابضة 

 -١٠٫٠٠    ٥٫١٣  روبكس 
 -٩٫٩٧    ١٣٫٧٢  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز 

 -٩٫٩٥    ٧٫٦٠  نیوداب

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   قیمة التداول  السھم 

  ٨٢٫٦٠    ٧٦،٧٦٨،٨٦٤  البنك التجاري الدولي 
  ٣٫٠٢    ٥٢،٦٤٤،٥٣٢  المصریة للمنتجعات السیاحیة 

  ٩٫١١    ٤١،٩٥٣،١٣٢  جھینة
  ١٫٨٣    ٤١،١٨٣،٤٧٦  دایس 

  ٩٫٣٧    ٣٢،٤٣٥،٢٣٢  طلعت مصطفى 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   كمیة التداول   السھم 
  ١٫٨٣    ٢٢،٤٠٧،٧٢٦  دایس 

  ٠٫٦١    ١٩،٠٣٩،٨٠٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٣٫٠٢    ١٧،٢٠٠،٢٨٨  المصریة للمنتجعات السیاحیة 

  ٢٫١٤    ٨،١٥٧،٢٥٣  بالم ھیلز 
  ٠٫٦٦    ٧،٢٦١،٦١٢  بورتو القابضة 

  
   حیث قیمة التداولأكبر خمس قطاعات من 
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  الرقابة المالیة تدرس عرضَ شراء جدیداً على أمریكانا مصر 
قالت الھیئة العامة للرقابة المالیة، إنھ تم إیداع مشروع عرض شراء  

 ٩٫٦٥للمطاعم المصریة لیمتد لنحو إجباري من شركة أمریكانا القابضة 
بالمائة من أسھم شركة المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة والمكملة  

بالمائة.وأوضحت الھیئة في بیان یوم الخمیس، أن العرض   ١٠٠لنسبة 
جنیھ للسھم بناءً   ٣٫٩ملیون سھم بسعر نقدي یبلغ  ٣٨٫٦یشمل شراء حتى 

ٍ دراسة العرض ودراسة على دراسة القیمة العادلة.وبحسب ا لبیان، جار
تقریر المستشار المالي المستقل للقیمة العادلة للسھم .وكانت أمریكانا  
مصر، قالت في یولیو الماضي إن شركة أدیبتیو قررت التقدم للھیئة 

من أسھم رأسمال   ٪١٠٠العامة للرقابة المالیة بطلب االستحواذ على 
مملوكة لھا بالكامل وما یستتبعھ من الشركة، إلى إحدى شركاتھا التابعة ال

شطب أسھم الشركة من البورصة المصریة.وفي الشھر الماضي، وافقت  
الھیئة العامة للرقابة المالیة على مد مھلة تقدیم شركة ادیبتیو ایھ دي 

ً حتى نسبة  بالمائة من أسھم   ١٠٠انفیتمنتس عرض شراء إجباریا
ً.وفي وقت   ١٥مریكانا لمدة أ -المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة یوما

سابق، نفت شركة أمریكانا مصر، ما تردد بشأن تقدم شركة أدیبتیو إیھ 
بعرض   -المساھم الرئیسي-دي إنفستمنتس إس بي سي لیمیتد (أدیبتیو ) 

شراء لالستحواذ على كامل أسھم الشركة، للھیئة العامة للرقابة المالیة، 
لة.یشار إلى أن ھیئة الرقابة المالیة، واالنتھاء من دراسة القیمة العاد

قررت في ینایر الماضي إلزام شركة إدیبتو إیھ دي إنفستمنتس المستحوذة  
بالمائة من أسھم شركة المصریة للمشروعات   ٩٠على نسبة أكثر من 

أمریكانا مصر، والتقدم بعرض شراء إجباري على باقي أسھم  -السیاحیة 
ً.ویبلغ رأسمال ال ً على  ٤٠٠شركة رأس المال فورا ملیون جنیھ، موزعا

ملیون سھم، بقیمة اسمیة جنیھ للسھم.ولكن "إدیبتو" رفضت قرار  ٤٠٠
الرقابة المالیة بشأن تقدیم عرض الشراء اإلجباري، وقررت التظلم ضد  
القرار أمام القضاء، مؤكدة أن ملكیتھا غیر المباشرة في أمریكانا أقل من 

الممثل القانوني لشركة ادیبتیو ایھ دي  بالمائة من رأس مالھا.وتقدم  ٩٠
انفستمنتس إس بي سي في فبرایر الماضي، بطعن في مجلس الدولة على 

.كما قررت  ٢٠١٩ینایر  ٦قرار الھیئة العامة للرقابة المالیة الصادر في 
ادیبتیو ایھ دي انفستمنتس إس بي سي، في مایو الماضي، إقامة طعن أمام  

لرقابة المالیة، بشأن إلزامھا بتقدیم عرض  القضاء اإلداري ضد قرار ا 
أمریكانا   -شراء إجباري ألسھم المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة

ً آخر أمام   .وقالت أمریكانا، في بیان سابق لھا، إن ادیبتیو أقامت طعنا
محكمة القضاء اإلداري ضد قرار الرقابة المالیة برفض التظلم المقدم منھا  

دیم عرض شراء إجباري ألسھم المصریة للمشروعات  بشأن إلزامھا بتق
السیاحیة العالمیة.وأضافت أن ادیبتیو، بصدد إعداد مذكرة تفصیلیة للھیئة 
العامة للرقابة المالیة توضح فیھا وجھة نظرھا بشأن عدم انطباق المادة  

ً ألن ملكیة شركة  ٣٥٧ من الالئحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال نظرا
من رأسمالھا.یشار إلى أن   ٪٩٠لغیر مباشر في أمریكانا أقل من ادیبتیو ا

المؤشرات المالیة المجمعة للمصریة للمشروعات السیاحیة، عن النصف 
األول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحیة إلى الخسائر على 
أساس سنوي، بفعل استمرار التأثیر السلبي لمكافأة نھایة الخدمة التي 

  المصدر:مباشرشركة للعاملین.دفعتھا ال

    أشھر ٩في  ٪١١٨نمو اإلیرادات یصعد بأرباح العز للسیرامیك 

  ٩)، خالل الـ ECAPأظھرت البیانات العز للسیرامیك والبورسلین (
بالمائة  ١١٨٫٣٥أشھر األولي من العام الجاري، ارتفاع أرباحھا بنسبة 

ملیون  ٤٢٫٠٥حققت صافي ربح خالل الفترة بلغ  وعلى أساس سنوي.
ملیون جنیھ خالل فترة المقارنة قبل  ١٩٫٢٦جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ 

  ٧مصر لأللومنیوم تنفي بدء تطویر الخط السابع باستثمارات
 ملیارات جنیھ

  ٢٠٢٠نفت شركة مصر لأللومنیوم بدء تطویر الخط السابع مطلع 
ملیارات جنیھ.وقالت الشركة في بیان لبورصة  ٧باستثمارات 

الھندسة جامعة  مصر، الیوم الخمیس، إن المناقشات جاریة مع كلیة 
القاھرة، إلعداد الدراسة النھائیة.ووافق مجلس إدارة الشركة في  
أغسطس الماضي، على الدارسة المبدئیة التي أعدتھا كلیة الھندسة  
بجامعة القاھرة بشأن بدائل وإحالل وتحدیث الشركة.وأشارت  
الشركة إلى أن لجنة التطویر وافقت على البدیل األول والذي  

ً من   ٤٠٠الشركة لیصل إلى سیزید إنتاج  ً بدال ألف طن معدن سنویا
ً، لعدد  ٣٢٠ خلیة كمرحلة أولي.وأوضحت أنھ   ١٢٠ألف طن سنویا

من المنتظر االنتھاء من تنفیذ البدیل بنظام تسلیم مفتاح خالل  
عامین من تاریخ فتح االعتماد، في حین أن مشروع التطویر القدیم  

ت.وحققت الشركة خسائر سنوا ٣الذي تم إیقافھ كان سیستغرق 
ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر  ٢٧٧٫٨بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة   ٤٦٨٫٩الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وتراجعت إیرادات الشركة خالل  ٢٠١٩-٢٠١٨من العام المالي 

ملیار جنیھ  ٣٫٦ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٫٨الفترة إلى 
  المصدر:مباشر لفترة المقارنة من العام المالي السابق.با

  أشھر  ٩في   ٪ ١٧أرباح سودیك تتراجع 
أظھرت القوائم المالیة لشركة السادس من أكتوبر للتنمیة  

،  ٢٠١٩سودیك، خالل التسعة أشھر األولى من  -واالستثمار 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت   ١٧تراجع أرباحھا بنسبة 

ً   الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم الخمیس، أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ٥٠٦٫٠٩بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة   ٦١٢٫٩الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات  ٢٠١٨من 

قابل إیرادات بلغت  ملیار جنیھ، م ٣٫٢الشركة خالل الفترة إلى 
ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس   ١٫٨

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل  ١٦٨٫١٧ربعي، حققت الشركة أرباحا
ملیون   ٢٣٨٫٨الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  ٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من 
ملیون جنیھ خالل فترة التسعة   ٢٨٫٤لشركة خسائر بلغت حققت ا

ملیون جنیھ   ١٤٢٫٦أشھر األولى من العام، مقابل أرباح بلغت 
ً بلغت ٢٠١٨بالفترة المقارنة من    ٣٣٧٫٩.وحققت الشركة أرباحا

، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو 
المقارنة من العام   ملیون جنیھ بالفترة ٣٧٤٫٠٩أرباح بلغت 

  المصدر:مباشرالماضي.

  أشھر  ٩في  ٪٧٢تراجع المبیعات یقلص أرباح عتاقة 

عتاقة، خالل   -أظھرت القوائم المالیة لشركة مصر الوطنیة للصلب
بالمائة   ٧٢، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩التسعة أشھر األولى من 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  
ً بلغت ا ملیون جنیھ خالل الفترة  ٥٣٫١٦لخمیس، أنھا حققت أرباحا

  ١٨٧٫٣٣من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وتراجعت مبیعات الشركة ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 

ملیار   ٢٫٩ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٤٤خالل الفترة إلى 
العام الماضي.وكانت الشركة حققت   جنیھ في الفترة المقارنة من



 

 

أشھر األول من العام الجاري، لتصل  ٩عام.وارتفعت اإلیرادات خالل الـ 
ملیون جنیھ خالل الفترة  ٧٨٧٫٦٠٩ملیون جنیھ، مقابل  ٩٠٧٫٦٩١إلى 

  ٢٢٫٤بلغت  ذاتھا من العام الماضي.یشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً 
، مقابل أرباح بلغت  ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر األولى من 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.وارتفعت مبیعات   ١٧٫١٦
ملیون جنیھ،  ٥٦١٫٧الشركة خالل النصف األول من العام الجاري إلى 

  ملیون جنیھ بالنصف المقارن من العام  ٥٠٩٫٣مقابل مبیعات بلغت 
الماضي.وأرجعت الشركة نمو األرباح خالل الفترة إلى ارتفاع حجم  

  المصدر:مباشر المبیعات واألرباح التشغیلیة.

    أشھر ٩خالل   ٪٤٠أرباح موبكو تتراجع 

موبكو  -أظھرت القوائم المالیة المستقلة لشركة مصر إلنتاج األسمدة 
 ٤٠أرباحھا بنسبة ، انخفاض ٢٠١٨٩خالل التسعة أشھر األولى من 

ً بلغت  وبالمائة على أساس سنوي. ملیون جنیھ خالل   ٥٦١٫٦حققت أرباحا
ً بلغت ٢٠١٩الفترة من ینایر إلى سبتمبر  ملیون  ٩٣٧٫٦٤، مقابل أرباحا

.وانخفضت مبیعات الشركة خالل  ٢٠١٨جنیھ في الفترة المقارنة من 
ملیار جنیھ في  ١٫٨٥ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٨١الفترة إلى 

الفترة المقارنة من العام الماضي.وكشفت القوائم المالیة المستقلة لشركة 
موبكو، عن النصف األول من العام المالي  -مصر إلنتاج األسمدة 

بالمائة، على أساس   ٣٥٫٤الحالي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 
صافي ربح بلغ   ٢٠١٩سنوي.وسجلت الشركة خالل النصف األول من 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة  ٦٢٩٫٠٢مالیین جنیھ مقابل  ٤٠٦
من العام الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الستة أشھر األولى من 

ً لتسجل  ملیار جنیھ  ١٫٢١ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٢٧العام الجاري ھامشیا
    خالل نفس الفترة من العام الماضي.

    أشھر ٩في   ٪ ٧٦زا للفنادق نمو اإلیرادات یصعد بأرباح بیرامی 
-أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة بیرامیزا للفنادق والقرى السیاحیة 

، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩بیرامیزا، خالل التسعة أشھر األولى في 
ً  و  على أساس سنوي، نتیجة نمو اإلیرادات.  % ٧٥٫٩٩ حققت أرباحا
، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر  ٦١٫٩بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.وزدات إیرادات النشاط   ٣٥٫١٨أرباح بلغت 
 ١٦٠٫٣٢ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٢٤٥٫٣٤خالل الفترة إلى 

ستقلة خالل الفترة،  ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.وعلى مستوى األعمال الم
ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت   ٥٣٫٠٢فقد ارتفعت أرباح الشركة إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.یشار إلى أن الشركة حققت خالل   ٢٨٫٠٧
ً بلغت  ملیون جنیھ، مقابل  ٢١٫٣٥النصف األول من العام الجاري، أرباحا

  المصدر:مباشر اضي. ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الم  ٢٥٫١١

  
  

  

  

  

  

  

  

ألف جنیھ خالل الستة أشھر األولى من   ٦٢٩٫٩خسائر بلغت 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة   ١٥٣٫٠٨، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩

  لمصدر:مباشرامن العام الماضي.

    أشھر ٩في   ٪ ٩٧أرباح دلتا لإلنشاء ترتفع 
لإلنشاء والتعمیر، خالل التسعة  أظھرت القوائم المالیة لشركة دلتا 

على أساس   ٩٧، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩أشھر األولى من 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من   ٢٠٫٤سنوي. أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ   ١٠٫٣ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
الل  .وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خ٢٠١٨بالفترة المقارنة من 

ملیون   ٧٠٫٢ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٩٧٫٨الفترة إلى 
.وكانت الشركة سجلت صافي ربح  ٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو الماضي،   ١١٫٧١بلغ 
ً خالل نفس الفترة من العام   ١١٫٠٩مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  رلمصدر:مباشا الماضي.

 أشھر   ٩غاز مصر تتحول للربحیة في 
  ٩)، خالل الـ EGASأظھرت البیانات المالیة لشركة غاز مصر (

أشھر األولى من العام الجاري، تحولھا للربحیة على أساس سنوي.  
ملیون جنیھ، مقابل   ٢٧٫٨١٢حققت صافي ربح خالل الفترة بلغ  و

ملیون جنیھ خالل فترة المقارنة قبل  ١٧٫٦٠٤صافي خسائر بلغ 
أشھر األولى من العام   ٩عام.وارتفعت إیرادات النشاط خالل الـ 

ملیار جنیھ   ١٫٦٣٦ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫٢١٦الجاري، لتصل إلى 
الماضي.یشار إلى أن الشركة سجلت  خالل الفترة ذاتھا من العام 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر/كانون الثاني   ١٤٫٤٣صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خسائر خالل  ٧٫٥٥حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل 

نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل  
ھ ملیار جنی ١٫٣٥الستة أشھر األولى من العام الجاري لتسجل 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من   ٩٩٨٫٨٤بنھایة یونیو، مقابل 
  المصدر:مباشر العام الماضي.

 اإلیرادات تضاعف أرباح مصر الجدیدة لإلسكان في الربع األول 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر 

حھا  ، ارتفاع أربا٢٠٢٠-٢٠١٩خالل الربع األول من العام المالي 
على أساس سنوي، بفعل نمو   % ٢٣٧٫٤بنسبة 

اإلیرادات.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة  ٢٩٫٣٩الخمیس، أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ  ٨٫٧من یولیو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
فعت إیرادات  في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارت

ملیون   ١٩٣٫٨ملیون جنیھ مقابل  ٢٤٨الشركة خالل الفترة إلى 
  المصدر:مباشر جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  البنك المركزي یخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي  

أعلنت لجنة السیاسة النقدیة بالبنك المركزي مساء الخمیس، خفض أسعار 
نقطة أساس. وأرجع البنك المركزي قراره إلى استمرار  ١٠٠الفائدة بنحو 

معدل  انخفاض التضخم السنوي العام خالل أكتوبر الماضي، وتسجیلھ أقل 
، واستقرار معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لیسجل ٢٠٠٥منذ دیسمبر 

، وانخفاض معدل البطالة بالربع الثاني ٢٠١٩في الربع الثالث من  ٪٥٫٦
، إلى جانب مواصلة تیسیر األوضاع المالیة العالمیة وتباطؤ  ٢٠١٩من 

ریة معدل النمو االقتصادي العالمي، واستمرار مخاطر السیاسات التجا
العالمیة والتقلبات المحتملة ألسعار النفط. ویعد ذلك ھو التخفیض الثالث  

نقطة  ٤٥٠، لیبلغ إجمالي الخفض ٢٠١٩على التوالي والرابع خالل 
  إنتربرایزالمصدر: أساس خالل ھذا العام.

  ٢٠تأسیس منصة استثماریة بین صندوق ثراء وأبوظبي التنمویة بقیمة 
  ملیار دوالر  

بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمھوریة، إن  قال السفیر 
مصر واإلمارات قاما بتأسیس منصة استثماریة استراتیجیة مشتركة بقیمة 

ملیار دوالر لالستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات   ٢٠
والمجاالت واألصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنمویة القابضة 

”.وأضاف راضي أن ھذه الشراكة تھدف وصندوق مصر السیادى”ثراء
لتأسیس مشاریع استثماریة استراتیجیة مشتركة أو صنادیق متخصصة أو  
أدوات استثماریة، لالستثمار في عدة قطاعات أبرزھا الصناعات  
التحویلیة، والطاقة التقلیدیة والمتجددة، والتكنولوجیا، واألغذیة والعقارات،  

خدمات اللوجستیة، والخدمات المالیة، والسیاحة، والرعایة الصحیة، وال
    المصدر: صحیفة البورصةوالبنیة التحتیة وغیرھا.

/  ٢٠٢٠تریلیونات جنیھ الناتج المحلي المستھدف بموازنة  ٧المالیة: 
٢٠٢١    

تحقیق ناتج محلي  ٢٠٢١/  ٢٠٢٠تستھدف موازنة العام المالي المقبل 
ریلیون متوقع ت ٦٫١٦٣تریلیون جنیھ مقابل  ٧٫١٥٨إجمالي بنحو 

.وذكر منشور إعداد الموازنة ٢٠٢٠/  ٢٠١٩بموازنة العام المالي الحالي 
)، الذي أصدرتھ وزارة المالیة ٢٠٢١/  ٢٠٢٠العامة للدولة للعام المالي (

الیوم، أنھ من المستھدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
.وأضاف ٢٠١٩/٢٠٢٠بموازنة  ٪٦مقارنة بمعدل نمو متوقع  ٪٦٫٤

المنشور أن العجز الكلي المستھدف في موازنة العام المالي المقبل قدر 
من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪ ٦٫٢ملیار جنیھ أي ما یعادل  ٤٤٧بنحو 
من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪٧٫٢ملیار جنیھ أي ما یعادل  ٤٤٥مقابل 

ض  خف  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠.وتستھدف موازنة ٢٠٢٠/  ٢٠١٩متوقع خالل 
متوقع بموازنة  ٪ ٩٫٥مقابل  ٪ ٩٫١متوسط معدل التضخم السنوي إلى 

العام المالي الحالي.وأوضح أن الحكومة تبنت برنامجا وطنیا نجح في دفع 
عجلة النمو االقتصادي وخفض معدالت التضخم والعجز في الموازنة 
العامة للدولة وخفض الدین العام، فضال عن تطویر شبكة حمایة اجتماعیة 

ل استھدافا لحمایة الطبقات األكثر فقرا، حیث اتسم البرنامج بالشمولیة أفض
الحتوائھ على إجراءات متعلقة بالسیاسات النقدیة والمالیة والھیكلیة 
والحمایة والمساندة االجتماعیة.وأشار إلى أن اإلجراءات تشمل تحریر 

ة سعر الصرف، إقرار قانون ضریبة القیمة المضافة، ترشید دعم الطاق
وخاصة المواد البترولیة، تطبیق قانون الخدمة المدنیة، إصدار قانون 
االستثمار، إصالح منظومة بطاقات التموین والخبز الحالیة وإقرار قانون 

  

    مصر تطرح أطول سند دولي بالشرق األوسط وشمال أفریقیا
السندات الدولي عبر أعلنت وزارة المالیة المصریة عن العودة لسوق 

 ٤٠ -١٢- ٤إصدار بقیمة ملیاري دوالر على ثالث شرائح (آلجال 
ً).وأوضحت الوزارة في بیان یوم الخمیس، أن إجمالي االكتتاب  عاما

ملیار دوالر، بنسبة تغطیة  ١٤٫٥من المستثمرین الدولیین تجاوز 
أضعاف قیمة السندات المطروحة.وأشار البیان إلى أن  ٧تخطت 

ال الكبیر على الطرح ساعد في خفض سعر الفائدة على السندات اإلقب
نقطة أساس مقارنة باألسعار االسترشادیة المعلن عنھا  ٤٥الجدیدة بـ 

عند فتح باب االكتتاب.ومن جانبھ، أوضح محمد معیط وزیر المالیة، 
ً، یعتبر  ٤٠أن نجاح مصر في إصدار سندات دولیة بأجل یبلغ  عاما

تقوم بھ مصر وأي من دول منطقة شمال فریقیا أطول إصدار دولي 
ً لسیاسة وزارة المالیة التي  ً جدیدا والشرق األوسط، وھو ما یعتبر نجاحا
تھدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدین العام وتخفیض تكلفة خدمة 
الدین. وبحسب البیان، تم إصدار سندات بقیمة ملیاري دوالر على 

ملیون  ٥٠٠وبقیم مصدرة تبلغ  سنة)، ٤٠ -١٢- ٤ثالث شرائح (
ملیون دوالر على  ٥٠٠ملیون دوالر (ملیار دوالر)، و ١٠٠٠دوالر، و

سنة بأقل  ٤٠التوالي.وأضاف الوزیر أنھ تم تسعیر شریحة السند بأجل 
تكلفة ممكنة وبما یقل عن األسعار المعلن عنھا عند بدایة الطرح بنحو 

ى إلى إضافة عشر سنوات بالمائة، مما أد ٨٫١٥نقطة أساس لتبلغ  ٤٥
ً إلى أن أطول  إلى منحنى العائد للسندات الدولیة المصریة، مشیرا

سنة، وبتكلفة إضافیة تقل  ٣٠إصدار دولي قبل ھذا الطرح كان ألجل 
نقطة أساس فقط.ولفت الوزیر إلى أن اإلقبال الكبیر والمتزاید  ١٥عن 

لطرح إلى على السندات الدولیة المصریة والذى وصل مع نھایة ا 
مرات قیمة الطرح وھو  ٧ملیار دوالر یمثل نسبة تغطیة تتعدى  ١٤٫٥

ً ویزید على نسب التغطیة التي شھدتھا  معدل تغطیة كبیر جدا
االصدارات الدولیة للعدید من دول المنطقة والدول الناشئة خالل 
األشھر الماضیة، مما یعكس ثقة المجتمع الدولي في جھود ونتائج 

تصادي والمالي الذي تقوم بھ الحكومة المصریة والمدعوم اإلصالح االق
بشكل كامل من قبل القیادة السیاسیة.ومن جانبھ، قال أحمد كجوك نائب 
وزیر المالیة للسیاسات المالیة، إن االكتتاب القوي على طرح السندات 
الدولیة المصریة ساعد الوزارة في خفض سعر الفائدة على السندات 

 أنھ مع نھایة الطرح استطاعت وزارة المالیة طرح المطروحة، مؤكداً 
بالمائة مقابل عائد افتتاحي معلن عنھ  ٤٫٥٥أعوام بعائد قدره  ٤سند الـ

ً بنحو  ١٢بالمائة وسندات الـ  ٥٫٠للمستثمرین بقیمة  بالمائة  ٧٫٠٥عاما
ً بسعر عائد بلغ  ٤٠بالمائة وسندات الـ ٧٫٥مقابل عائد افتتاحي بلغ  عاما

بالمائة.ومن جھتھ، قال خالد  ٨٫٦لمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ با ٨٫١٥
عبدالرحمن مساعد وزیر المالیة ألسواق المال، إن الطرح شھد إطالة 
عمر محفظة الدین الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدین.وتابع مساعد 
الوزیر أن الطرح شھد تنویع مصادر التمویل من خالل وجود طلب 

المستثمرین االسیویین ومستثمري دول منطقة قوي ومتزاید من قبل 
الشرق األوسط إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبیر من 
المستثمرین الجدد من اسواق متنوعة.وأكد أن ذلك یعكس تزاید وتنوع 
طلبات االستثمار في األوراق المالیة الحكومیة المصریة نتیجة ثقة 

ي بسبب استمرار تحسن المستثمرین في أداء االقتصاد المصر 
  المصدر:مباشر المؤشرات االقتصادیة والمالیة.

  



 

 

التعاقدات الحكومیة التي تبرمھا الجھات العامة.كما تتضمن اإلجراءات  
یة التحوط ضد  استحداث آلیة التسعیر التلقائي للمواد البترولیة واستحداث آل

ارتفاع أسعار المواد البترولیة والسلع الغذائیة والعمل على إصدار قانون 
جدید للمشروعات الصغیرة والمتوسطة وتعدیل وتطویر إجراءات  
تخصیص األراضي الصناعیة وبدء إعادة ھیكلة بنك االستثمار 

  المصدر: وكالة أنباء الشرق األوسط القومي. 

 سندات مصر الدولیة بفعل اإلقبال على االكتتابوزیر:خفض الفائدة على 
قالت وزارة المالیة المصریة، إن اإلقبال الكبیر على إصدار السندات  

نقطة أساس مقارنة  ٤٥الدولیة ساعد في خفض سعر الفائدة بنحو 
باألسعار االسترشادیة المعلن عنھا عند فتح باب االكتتاب.وذكر محمد  

سنة  ٤٠نھ تم تسعیر شریحة السند بأجل معیط وزیر المالیة المصري، أ
بأقل تكلفة ممكنة وبما یقل عن األسعار المعلن عنھا عند بدایة الطرح 

بالمائة، مما أدى إلى إضافة عشر  ٨٫١٥نقطة أساس لتبلغ  ٤٥بنحو 
سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولیة المصریة (كان أطول إصدار 

نقطة  ١٥) وبتكلفة إضافیة تقل عن عاماً  ٣٠دولي قبل ھذا الطرح آلجل 
أساس فقط.ومن جھتھ، قال أحمد كجوك نائب وزیر المالیة للسیاسات  
المالیة، إن خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة یعكس تزاید  
الطلبات على السندات الدولیة المصریة وتزاید ثقة المستثمرین في 

أكد كوجك أنھ مع نھایة األوضاع االقتصادیة والمالیة والنقدیة لمصر.و 
 ٤٫٥٥أعوام بعائد قدره  ٤الطرح استطاعت وزارة المالیة طرح سند الـ

بالمائة  ٥٫٠بالمائة مقابل عائد افتتاحي معلن عنھ للمستثمرین بقیمة 
ً بنحو  ١٢وسندات الـ    ٧٫٥بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ  ٧٫٠٥عاما

ا بسعر عائد بلغ  ٤٠بالمائة وسندات الـ بالمائة مقابل عائد   ٨٫١٥عامً
بالمائة.وأعلنت وزارة المالیة المصریة عن العودة لسوق   ٨٫٦افتتاحي بلغ 

السندات الدولي عبر إصدار بقیمة ملیاري دوالر على ثالث شرائح 
ً).وقرر البنك المركزي المصري في  ٤٠ -١٢- ٤(آلجال   ٢٦عاما
للیلة واحدة  ، خفض كل من سعر عائد اإلیداع واإلقراض ٢٠١٩سبتمبر 

نقطة أساس، لیصل  ١٠٠وسعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 
بالمائة على  ١٣٫٧٥بالمائة، و ١٤٫٢٥بالمائة، و ١٣٫٢٥إلى 

 المصدر: مباشرالترتیب.

العام المالي الماضي  ٪٢٨البنك المركزي: إیرادات السیاحة قفزت 
  ملیار دوالر  ١٢٫٥لتتجاوز 

أكد مصدر مسئول فى البنك المركزي، إن تقریر میزان المدفوعات 
اإلیردات خالل العام األخیر أظھر تحقیق قطاع السیاحة قفزة كبیرة في 

، لتصل إلى ٪٢٨بنسبة بلغت  ٢٠١٩ – ٢٠١٨المالي الماضي 
ملیار دوالر في العام المالى  ٩٫٨ملیار دوالر مقارنة مع  ١٢٫٥٧
في تصریحات لوكالة أنباء  –.وقال المصدر  ٢٠١٨ – ٢٠١٧السابق 

الشرق األوسط یوم الخمیس، إن البیانات التي تضمنتھا نشرة طرح 
المصریة ببورصة لوكسمبورج والتي نشرت منتصف ھذا السندات 

األسبوع حول أرقام إیرادات قطاع السیاحة المصري خالل العام المالي 
ھي أرقام أولیة وتخص الشھور التسعة األولى “فقط”  ٢٠١٩- ٢٠١٨

ملیار دوالر، وال  ٩٫٣من العام المالي والذي سجلت إجمالي إیرادات 
.وكانت وزارة السیاحة المصریة قد أطلقت تعكس العام المالي بأكملھ 

برنامج إصالح ھیكلي لتطویر قطاع  ٢٠١٨مطلع العام الماضي 
السیاحة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسیة 
للقطاع تتماشى مع االتجاھات العالمیة وصوال إلى زیادة عدد العاملین 

أسرة مصریة في قطاع بالقطاع وتوظیف شخص على األقل من كل 
السیاحة واألنشطة المرتبطة بھا وزیادة مساھمة القطاع في الناتج 

في  –المحلي اإلجمالي.وقالت وزیرة السیاحة الدكتورة رانیا المشاط 
إن برنامج اإلصالح الھیكلي لتطویر قطاع  –تصریح خاص للوكالة 

السیاحة ارتكز على خمسة محاور شملت “اإلصالح المؤسسي” 
لتشریعي” و”تطویر البنیة التحتیة واالستثمار” و”الترویج والتنشیط” و”ا

و”مواكبة االتجاھات الحدیثة عالمیا “.وأضافت الوزیرة أن البرنامج 
في المائة  ١٥الذي یمثل أكثر من  –صاغ رؤیة موحدة لقطاع السیاحة 

بالتعاون مع كافة الجھات الحكومیة  –من الناتج المحلي اإلجمالي 
ة والقطاع الخاص، وھو ما انعكس إیجابیا على إیرادات قطاع المعنی

السیاحة المصري والتي حققت أعلى إیرادات في تاریخھا خالل العام 
ملیار  ١٢ر ٦مسجلة نحو  ٢٠١٩- ٢٠١٨المالي الماضي 

دوالر.وأشارت المشاط إلى أن الوزارة نشرت في سبتمبر الماضي أول 
ح الھیكلي لقطاع السیاحیة، والذي تقریر متابعة لتنفیذ برنامج اإلصال 

أظھر إنجاز العدید من أھداف البرنامج أبرزھا االستثمار في العنصر 
البشري ورفع كفاءة العاملین بالقطاع وزیادة القدرة التنافسیة لقطاع 
السیاحة المصري عالمیا، حیث حققت مصر رابع أعلى نمو في األداء 

ر وفقا لتقریر المنتدى عالمیا في مؤشر تنافسیة السیاحة والسف
االقتصادي العالمي للتنافسیة، وجائزة الریادة الدولیة للمساھمة الفعالة 
في صناعة السیاحة العالمیة من بورصة لندن، كما تصدرت مصر 

من مؤسسة  ٢٠١٣المقاصد السیاحیة في أفریقیا ألول مرة منذ عام 
  المصدر: حابىبلوم كونسلتنج.

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ترامب یقول إنھ سیبت في فرض رسوم جمركیة على السیارات قریبا 

قال الرئیس األمریكي دونالد ترامب یوم األربعاء، إنھ تلقى تقریرا من 
إدارتھ بخصوص مسألة فرض رسوم جمركیة على واردات الوالیات  

وقت قریب   المتحدة من السیارات ومكوناتھا وإنھ سیتخذ قرارا في
جدا.كان ترامب یتحدث إلى الصحفیین في البیت األبیض في مستھل 

  المصدر: رویترزاجتماع مع الرئیس التركي رجب طیب أردوغان.

  الذھب یرتفع بفعل بیانات ضعیفة من الصین تكبح الشھیة للمخاطرة  

ارتفعت أسعار الذھب یوم الخمیس في ظل تراجع األسھم اآلسیویة بعد  
بیانات اقتصادیة أضعف من المتوقع من الصین كبحت اإلقبال على 
المخاطرة وعززت الطلب على أصول المالذ اآلمن.وبحلول الساعة 

بالمئة  ٠٫٢بتوقیت جرینتش، كان السعر الفوري للذھب مرتفعا  ٠٧٥٢
دوالر لألوقیة (األونصة)، بینما زادت عقود الذھب   ١٤٦٦٫٥١عند 

دوالر لألوقیة. وتراجعت   ١٤٦٧٫١٠بالمئة إلى  ٠٫٣األمریكیة اآلجلة 
البورصات اآلسیویة بعد أن تباطأ نمو إنتاج المصانع الصینیة بشكل فاق  
التوقعات بكثیر في أكتوبر تشرین األول، إذ یتعرض النشاط في ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم لضغوط بفعل ضعف الطلب العالمي والمحلي وحرب  

كیة التي طال أمدھا.وقال جیفري ھالي المحلل لدى التجارة الصینیة األمری
أواندا ”یلقى الذھب دعما بعد أن جاء اإلنتاج الصناعي ومبیعات التجزئة 
بالصین دون التوقعات.”سیلقى الذھب مزیدا من الدعم من تدھور جدید في 
ھونج كونج ھذا األسبوع، لكن أھم شيء في الحقیقة ھو محادثات التجارة 

والتي باتت أشبھ بالدوران في حلقة مفرغة.“وفي ھونج الجاریة تلك، 
كونج، أصاب محتجون ضد الحكومة أجزاء من المدینة بالشلل للیوم  
الرابع، مما دفع إلغالق مدارس وإیقاف طرق سریعة ووسائل نقل 
أخرى.وعلى صعید المعادن النفیسة األخرى، صعد البالدیوم واحدا بالمئة 

دوالر لألوقیة. وارتفعت الفضة  ١٧٢٦٫٥٠في المعامالت الفوریة إلى 
بالمئة إلى  ٠٫٣دوالر لألوقیة، بینما زاد البالتین  ١٦٫٩٨بالمئة إلى  ٠٫٢

 المصدر: رویترزدوالر لألوقیة. ٨٧٦٫٣٥

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,721.00  0.23% السعودیة 

 DFMGI 2,701.00 1.92%  دبي
 ADI 7,924.00 -0.11% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,895.00 0.20% الكویت 

 BSEX 15.85 2.72% البحرین 
 GENERAL 37,584.00 0.91% قطر 

 MASI 49,785.00 -0.46% المغرب 
 TUN20 156.00 -1.80% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  28,004.89  0.80% أمریكا 
 S&P 500 3,120.46  0.77% أمریكا 
 NASDAQ 8,540.83 0.73% أمریكا 

 FTSE 100 7,302.94 0.14% لندن 
 DAX 13,241.75  0.47% أمانیا 

 Nikkei 225 23,303.32  0.70% الیابان 
 %0.18- 1,466.75 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %1.69 63.40 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %1.81  57.94 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

أوبك: السعودیة أكدت أن طرح أرامكو لن یؤثر على االلتزام  
  باتفاقات المنظمة  

قال األمین العام لمنظمة أوبك یوم األربعاء، إن السعودیة أكبر  
منتج بالمنظمة، أكدت لھا أن إدراج عمالق النفط أرامكو لن یؤثر  

دور المملكة داخل أوبك أو التزامھا باتفاقات اإلنتاج.وأضاف  على 
محمد باركیندو أنھ واثق من أن أوبك وحلفاءھا، في إطار ما یعرف  

وإن   ٢٠٢٠باسم أوبك+، سیستمرون في اتفاق لخفض اإلنتاج في 
العوامل األساسیة لالقتصاد العالمي مازالت قویة.ورجح أن تكون  

وبخاصة من   ٢٠٢٠عروض في ھناك مراجعات بخفض حاد للم
اإلنتاج الصخري األمریكي، مضیفا أن بعض شركات النفط  
الصخري بالوالیات المتحدة ستشھد نموا في اإلنتاج لن یزید على  

  المصدر: رویترزألف برمیل یومیا. ٤٠٠إلى   ٣٠٠حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  الحقتاریخ نھایة   التوزیع  أسم الشركة
  ٢٠١٩/ ٢١/١١  ٢٠١٩/ ٢٠/١١  سھم مجاني لكل سھم أصلي  ٠٫١٥  سیرامیكا ریماس  - العربیة للخزف 

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٢٠/١١  ٢٠١٩/ ١٧/١١  جنیھ للسھم  ٠٫٦٠٠  مطاحن ومخابز شمال القاھرة 
  ٢٠١٩/ ٢١/١١  ٢٠١٩/ ١٨/١١  جنیھ للسھم  ١٨٫٥١٢  بورسعید لتداول الحاویات 

  ٢٠١٩/ ٢٤/١١  ٢٠١٩/ ١٩/١١  جنیھ للسھم  ٣٩٫٥٩٩  دمیاط لتداول الحاویات و البضائع 
  ٢٠١٩/ ٢٤/١١  ٢٠١٩/ ١٩/١١  جنیھ للسھم  ١١  مطاحن مصر العلیا 

  ٢٠١٩/ ٢٧/١١  ٢٠١٩/ ٢٤/١١  جنیھ للسھم  ١٫٧٥٠  اكرومصر للشدات والسقالت المعدنیة 

  ٢٠١٩/ ٢٧/١١  ٢٠١٩/ ٢٤/١١  جنیھ للسھم  ٠٫٠٥٠  الزیوت المستخلصة ومنتجاتھا 
  ٢٠١٩/ ٢٨/١١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الرابع   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٨/١١  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط السادس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 
  ٢٠١٩/ ٢٨/١١  ٢٠١٩/ ٢٥/١١  جنیھ للسھم  ٠٫١٤٠  الشركة العربیة الدارة و تطویر االصول 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  الدقى   –میدان المساحة   ٣بقاعة االجتماعات بمبنى المركز الرئیسى للشركة   عادیة   المھندس للتأمین   ٢٠١٩/ ١٧/١١
  قاعة القصر الكبیر  –بدار الحرس الجمھوري   غیر عادیة   مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر   ٢٠١٩/ ٢٣/١١

عادیة وغیر    المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠١٩/ ٢٤/١١
  القاھرة  - القاھرة الجدیدة  –بالتجمع الخامس  Triumph Luxury Hotelبفندق    عادیة 

  بمصنع الشركة بمدینة السادات   غیر عادیة   الجوھره  - العز للسیرامیك و البورسلین   ٢٠١٩/ ٢٥/١١
  القاھرة  - جاردن سیتى  –شارع الطلمبات  ٥مقر الشركة القابضة    غیر عادیة   القومیة لالسمنت   ٢٠١٩/ ٢٥/١١
  االسكندریة  –سموحة  –بفندق ھیلتون جرین بالزا   عادیة   االسكندریة للغزل والنسیج (سبینالكس)   ٢٠١٩/ ٢٦/١١
  مقر جامعة بدر بمدینة یدر بالقاھرة   عادیة   القاھرة لالستثمارات والتنمیة   ٢٠١٩/ ٢٨/١١
  أكتوبر  ٦بمقر جامعة  VIPقاعة    عادیة   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا   ٢٠١٩/ ٢٨/١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  كمیة التداول   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

التجاري الدولي   البنك 
 (مصر) 

COMI 82.6 -0.39 10.15 931,625 76,768,864 85.00 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 

 كومباني
EAST 

15.45 1.98 5.79- 803,210 12,206,638 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

9.37 -0.21 5.54- 3,453,806 32,435,232 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصریة  

 الكویتیة
EKHO 

1.43 -0.84 32.68 161,393 230,139 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.81 0.39 29.23- 742,152 9,523,291 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
18.64 -1.01 23.85 312,846 5,855,238 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
44.31 0.00 8.05 - - 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.21 -1.41 10.96- 2,103,416 23,383,472 15.84 10.79 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

9.11 2.82 19.02- 4,611,193 41,953,132 14.50 8.00 2.47% 
لالسكان  مدینة نصر 

 والتعمیر 
MNHD 

5.32 -2.21 20.72- 2,263,033 12,075,632 6.42 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.51 -0.79 29.10- 5,388,205 13,543,540 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  - للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

15.99 -0.06 19.33 500,523 7,948,565 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.67 1.58 5.20- 326,858 3,169,121 11.97 8.36 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.42 0.00 42.76 - - 13.60 6.83 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.28 -0.32 36.82 1,669,951 10,495,550 7.06 4.00 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.14 0.00 1.38- 8,157,253 17,480,790 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.20 0.04 43.64 562,738 14,789,025 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

103.40 -0.39 12.37- 6,413 669,176 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.78 0.00 3.65 109,431 1,168,290 12.94 9.00 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.30 -4.87 30.98- 3,183,747 13,818,184 7.18 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

11.70 -4.49 31.98- 2,014,254 23,978,414 21.30 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 
5.69 1.97 7.03- 3,893,306 22,014,040 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.91 -0.58 1.00- 1,359,757 9,464,920 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.88 -0.69 12.73- 995,080 2,888,707 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

12.28 -0.65 32.04- 2,198,955 27,075,722 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.61 -0.49 5.52 19,039,806 11,746,121 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

3.02 -2.58 73.36 17,200,288 52,644,532 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

13.30 -0.60 17.39 288,976 3,847,991 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.50 -1.79 18.03- 1,327,842 7,295,246 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.71 -1.45 48.87- 833,849 2,262,317 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
 في موثوق فیھا  أنھا یعتقد مصادر  شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر  ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

.  محتویاتھ أو المنشور  ھذا استخدام عن الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر  وقت
  .مسبق إشعار   دون التقریر   ھذا في الواردة  اآلراء لـشركة بریمییر تغییر  یحق

  المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات  على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر  ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر  ھذا ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر  لھذا
  المقصود المتلقي  بخالف  شخص أي قبل من  إنتاجھ إعادة  أو  توزیعھ أو  نشره أو البحثي التقریر  لھذا بھ المصرح  غیر  االستخدام  إن . األشكال من

ا محظور    . تمامً

  وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر  ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 . بدقة عنھا التعبیر   تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


