
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٢/١٢/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,427.22 -0.61% 3.00% 501,965,728 52,994,753 367,546,761,216مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,936.61 -1.10% -9.91% 548,395,520 93,035,838 442,615,562,240مؤشر ( 
 EGX 70 (  521.55 -0.96% -24.83% 87,507,024 51,071,606 191,751,553,024مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,363.39 -0.93% -21.06% 589,472,768 104,066,359 559,298,314,240مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  سیدي كریر:زیادة رأس المال مرھونة بتحدید التكلفة االستثماریة

  لمشروع "البروبلین" 
  ٥أطلس لالستثمار تقرر تجزئة السھم إلى  
  اإلسكندریة للزیوت المعدنیة تتعاقد على تصدیر شحنتي مازوت  
  بیان من النعیم القابضة بشأن بیع شركة تابعة  
 الشمس لإلسكان تحدد نھایة الحق وموعد توزیع األسھم المجانیة  
   ُعلن إتمام خدماتھا االستشاریة في طرح أرامكو ھیرمیس المصریة ت

  السعودیة
  سي أي كابیتال تدرس المساھمة في تأسیس بورصة السلع  
  مدینة نصر لإلسكان تعتزم تطویر أرض بنظام المشاركة  
  المتحد لشراكة استراتیجیةعامر یعلن طرح المصرف  
  تطبق على الجمیع خالل أیام.. أسعار باقات إنترنت المصریة لالتصاالت

  الجدیدة
 % :«ا بسوق األدویة  ٨٫٤«فیتش سولیوشنز ً ا متوقع ً ا سنوی ً نمو

  المصریة
  :ملیار جنیھ إتاحات عاجلة للھیئات السلعیة   ٤٫٦وزیر المالیة

  والخدمیة في نوفمبر
 أمریكیة تعتزم االستثمار بمواد البناء والبالستیك    وفد أمریكي: شركات

  بمصر
  ملیار دوالر  ١٤اإلمارات تعتزم رفع استثماراتھا في مصر إلى  
   نائب محافظ المركزي لمصراوي: مبادرة المتعثرین لكل الشركات

  ولیس للمصانع فقط 
 رئیس وزراء بریطانیا یحذر من مخاطر نتائج االنتخابات المرتقبة  

 ٢٠٢٠متحدة تخفض توقعھا لنمو إنتاجھا النفطي في  الوالیات ال  

   مستشار للبیت األبیض: القرار النھائي لترامب في اتفاق التجارة مع
  الصین
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  أخبار الشركات المقیدة 
سیدي كریر:زیادة رأس المال مرھونة بتحدید التكلفة االستثماریة 

  لمشروع "البروبلین" 

شركة سیدي یكریر للبتروكیماویات، إنھا تسیر في إجراءات   أعلنت 
أنھ .و  اختیار مقاولي العموم لمشروع إنتاج البروبلین والبولي بروبلین 

ٍ تحدید التكلفة االستثماریة النھائیة للمشروع وعلى أثرھا سیتم تحدید   جار
ون قیمة الزیادة المطلوبة في رأس المال وأسلوب وتوقیت استدعائھا بالتعا

مع مستشار ومدیر الطرح بعد انتھائھم لألعمال الموكلة إلیھم وإصدار 
التقاریر وإعداد المستندات الالزمة لذلك.وكانت سیدي كریر 

-للبتروكیماویات، قالت نھایة یولیو الماضي إن شركة إن أي كابیتال 
ً في إجراءات استالم   مستشار طرح زیادة رأس المال، تمضي قدما

الختیار مدیر الطرح وإعداد مسودات التعاقد مع   العروض المقدمة
ً للتعاقد معھم بعد االتفاق.یشار إلى  المستشارین القانونیین للطرح تمھیدا
أن مجلس إدارة الشركة وافق مارس الماضي، على تحدید ھیكل تمویل 

 ٧٠في المائة حقوق ملكیة و  ٣٠مشروع البروبلین والبولي بروبلین بنسبة  
  المصدر: مباشرمن التكلفة االستثماریة للمشروع. في المائة قرضاً 

  ٥أطلس لالستثمار تقرر تجزئة السھم إلى  

قالت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة، إن مجلس اإلدارة وافق  
أسھم.وأضافت الشركة في بیان  ٥على مقترح تجزئة سھم الشركة إلى 

قدیم مقترح تعدیل لبورصة مصر، یوم األربعاء، أن المجلس وافق على ت
من النظام األساسي للشركة للجمعیة العامة غیر  ٧و ٦المادتین 

: حدد رأس مال الشركة المرخص بھ بمبلغ  ٦العادیة.مقترح تعدیل المادة 
ملیون جنیھ مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ   ١٠٠

سھم قیمة كل سھم    ٣٢٫٥٦٤ملیون جنیھ مصري، موزعة على    ٦٥٫١٢٨
 ٣٢٫٥٦٤: یتكون رأسمال الشركة من ٧، ومقترح تعدیل المادة جنیھان

ملیون جنیھ  ١٫٢٧ملیون سھم.یشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 
 ١٫٤٥الماضي، مقابل خسائر بلغت  حتى سبتمبر  خالل الفترة من ینایر 

حقوق   ، مع األخذ في االعتبار ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 
مالیین جنیھ، مقابل  ٥األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٤٫٧إیرادات بلغت 

  اإلسكندریة للزیوت المعدنیة تتعاقد على تصدیر شحنتي مازوت 
أموك، إنھا نجحت بربط   -قالت شركة اإلسكندریة للزیوت المعدنیة 

تصدیرھا للمازوت بالسعر العالمي لمازوت منخفض الكبریت بعد التعاقد  
على تصدیر شحنتین.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصرـ یوم  
األربعاء، أنھا صدرت الشحنة األولى، ویجرى التجھیز لتصدیر الشحنة 

ً من التفاصیل حول حجم  الثانیة في أقر  ب وقت.ولم لم یذكر البیان مزیدا
أو قیمة الصفقتین.وأوضحت الشركة، أن ذلك یأتي في إطار المنظومة 
التي وضعتھا لتحسین اقتصادیاتھا لمواجھة تقلب األسعر العالمیة وقرب  

) كوقود  ٠٫٥باستخدام مازوت منخفض الكبریت ( IMOتنفیذ اتفاقیة 
ن انخفاض كبیر لسعر المازوت مرتفع الكبریت  للسفن وما استتبعھ م

والذي كان لھ مردود سلبي على الشركة خالل الفترة السابقة.وأشارت  
  ً الشركة، إلى أن ذلك یأتي بالتزامن مع تحسینھا شروط العقد المبرم مسبقا
لتصدیر المازوت مرتفع الكبریت، حیث شمل تقلیص عدد الشحنات  

لشحنات المتبقیة، ما ساھم في تحسین وتحسین المعادلة السعریة في ا
اقتصادیات الشركة.وطرحت الشركة عطاءً لتصدیر شحنتین مازوت  

، أسفر عن اإلرساء على شركة ٢٠١٩یولیو)  -خالل الفترة من (مایو 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 
   ٩٫٤٢    ١٢٫٨٩  أطلس 

   ٧٫٨٧    ١٫٥٨  المصریة للدواجن 
  ٧٫٦٣    ٤٧٫٠٠  قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 

  ٦٫٧٧    ٣٫٦٣  مینا لالستثمار السیاحي 
  ٥٫٦٢    ١٠٫٧١  النصر لألعمال المدنیة 

 

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

 -١٣٫٩٩    ١٥٫٦١   أورانج 
 -٩٫٨٧    ٦٫٧٦  االھرام للطباعة والتغلیف 

 -٩٫٥٩    ٦٦٫٠٠  اكتوبر فارما 
 -٩٫٥٥    ٩٫٤٧  سیدى كریر للبتروكیماویات 

 -٧٫٦٠    ٢٫٣١  لیسیكو مصر 

  

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

  ٧٨٫٠٠    ٢٥٧،١١٤،٧٢٠  البنك التجاري الدولي 
  ٩٫٤٧    ٥٢،٩٤٣،٠٨٠  سیدى كریر للبتروكیماویات 

  ٥٫١٠    ٢٠،٥٦٦،٥٨٨  مستشفي كلیوباترا 
  ١١٫٠٢    ١٨،١٨٥،٨٠٢  حدید عز 

  ٤٫٥٠    ١٥،٨٦٩،٤٣٤  مدینة نصر لالسكان 

  

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

  ٠٫٦٢    ١٦،٥٨٢،٨٨٤  بورتو القابضة 
  ٠٫٢٩    ١٥،٨٣٣،١٦٧  العربیة لالستثمارات 

  ٠٫٥٥    ١٣،٣٩٣،٣٠١  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٩٫٤٧    ٥،٥٠٠،٩٣٢  سیدى كریر للبتروكیماویات 

  ٢٫١٦    ٥،٠٩١،٨٧١  القلعة 

  
   قطاعات من حیث قیمة التداولأكبر خمس 
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فیتول العالمیة بأعلى األسعار المعروضة حیث تتراوح كمیة كل شحنة 
 ٣٢٩٫٣ربح بلغ    ألف طن.یشار إلى أن أموك سجلت صافي  ٣٠و٢٥بین  

ملیار   ١٫٠٥ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  
ً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة  جنیھ أرباحا
انخفاض صافي الربح خالل یولیو إلى زیادة تكلفة خامات التغذیة، وزادت  

عن الفترة المقارنة؛ حیث   قیمة مبیعات تشكیلة منتجات الشركة بنسبة أقل
ً لخامات التغذیة بنسبة متفاوتة عن منتجات   ارتفعت األسعار عالمیا

  المصدر: مباشر الشركة.

  بیان من النعیم القابضة بشأن بیع شركة تابعة
أكدت شركة النعیم القابضة لالستثمارات المدرجة ببورصتي مصر 

ریكاب لالستثمارات المالیة وناسداك دبي، یوم األربعاء، استحواذ شركة 
على شركة نعیم للخدمات االستشاریة.وأوضحت الشركة في بیان لسوق  
دبي المالي، أن الخبر غیر جوھري، وال یتعدى إعادة ھیكلة داخلیة في 
نطاق مجموعة شركاتھا.وتمتلك شركة النعیم القابضة لالستثمارات نسبة 

بالمائة  ٤٧٫٦١، ونسبة بالمائة في شركة نعیم للخدمات االستشاریة ٩٨
ملیون سھم.ووافق مجلس إدارة  ٥٠٫٥٥في ریكاب لالستثمارات نحو 

دیسمبر/كانون األول الجاري  ٩شركة ریكاب لالستثمارات المالیة في 
على شراء كامل حصة شركة النعیم القابضة لالستثمارات في شركة نعیم  

یة للخدمات االستشاریة، والعرض على الجمعیة العامة العاد
ً دعوة الجمعیة العادیة للشركة لالنعقاد   لالعتماد.وقرر مجلس اإلدارة أیضا

دیسمبر الجاري العتماد عقد المعاوضة مع شركة   ٣٠یوم االثنین الموافق  
النعیم القابضة لالستثمارات وكذلك اعتماد قیمة الشراء.وأشارت الشركة 

ود المعاوضة مع  إلى أنھ في حال موافقة الجمعیة العادیة على اعتماد عق
 ٤٧٫٤٥شركة النعیم القابضة لالستثمارات واعتماد قیمة الشراء التي تبلغ  

بالمائة في شركة نعیم    ٩٨ملیون جنیھ ستصبح ریكاب لالستثمارات تمتلك  
للخدمات االستشاریة.یشار إلى أن شركة النعیم القابضة حققت خسائر 

، مقابل أرباح   سبتمبر ملیون دوالر خالل الفترة من ینایر حتى    ٢٫٤بلغت  
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون دوالر بالفترة المقارنة من  ١٫٤٦بلغت 

االعتبار حقوق األقلیة.وعلى أساس ربعي، حققت النعیم خسائر بلغت  
ملیون دوالر خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر  ٢٫١٦
  المصدر: مباشر ي.ألف دوالر بالربع المقارن من العام الماض  ٩٧٢٫٦بلغت 

  سي أي كابیتال تدرس المساھمة في تأسیس بورصة السلع 
قالت شركة سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة، إن مجلس  

، سینظر في المساھمة في ٢٠١٩دیسمبر  ١٨إدارتھا المقرر انعقاده في 
تأسیس بورصة السلع.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  

ً في الموازنة التقدیریة للمجموعة عن األربعاء،  أن المجلس سینظر أیضا
.كما یناقش المجلس نقل مقر الشركة إلى مدینة السادس من ٢٠٢٠

ملیون  ٣٨١٫٠٧أكتوبر.وحققت الشركة صافي ربح خالل الفترة بلغت 
ً خالل نفس الفترة من العام   ٣٠٠٫٩٥جنیھ، مقابل  ملیون جنیھ ربحا

النشاط خالل التسعة أشھر األول من العام   الماضي. وارتفعت إیرادات
ملیار جنیھ  ١٫٢٨٦ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ١٫٧٢٣الجاري لتصل إلى 

خالل الفترة المنصرمة من العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  
ملیون جنیھ، مقابل   ٩٤٫٣٩فقد حققت الشركة صافي ربح خالل الفترة بلغ  

ل نفس الفترة من العام الماضي.وفي أكتوبر ملیون جنیھ ربح خال  ٣٥٫٢٥
الماضي، انتھت البورصة المصریة من دراسة الجدوى الخاصة 
بالبورصة السلعیة، والتي تسعى إدارة البورصة للبدء في إجراءات  

  المصدر: مباشر تأسیسھا بالتنسیق مع كافة األطراف ذات الصلة.

  الشمس لإلسكان تحدد نھایة الحق وموعد توزیع األسھم المجانیة
قالت شركة الشمس لإلسكان والتعمیر، إن نھایة الحق في األسھم  

.وأوضحت  ٢٠١٩دیسمبر  ٢٩المجانیة لحامل السھم حتى جلسة 
المقرر  الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء، أنھ من 

ً من   دیسمبر الجاري.وفي وقت سابق، وافق    ٣٠توزیع األسھم بدءا
مجلس إدارة شركة الشمس لإلسكان على زیادة رأس المال المصدر  

ملیون جنیھ، عبر أسھم   ١٨١٫٥ملیون جنیھ إلى  ١٢١من 
مجانیة.ووافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة على زیادة رأس المال  

ملیون جنیھ   ١٢١سكان والتعمیر من المصدر لشركة الشمس لإل
ملیون    ١٢١ملیون جنیھ.ویبلغ رأسمال الشركة الحالي    ١٨١٫٥إلى  

ً على   ملیون سھم، بقیمة اسمیة جنیھ للسھم.یشار    ١٢١جنیھ، موزعا
ملیون جنیھ منذ   ٧٣٫٩٠إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

  ، مقابل صافي ربح بلغ ٢٠١٩بدایة ینایر حتى نھایة یونیو 
المصدر:  ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي. ١٣٥٫٧٥

  مباشر

ُعلن إتمام خدماتھا االستشاریة في طرح   ھیرمیس المصریة ت
 أرامكو السعودیة

أعلنت المجموعة المالیة ھیرمیس، إتمام قطاع الترویج وتغطیة  
االكتتاب بالشركة تقدیم الخدمات االستشاریة في عملیة الطرح العام  

شركة أرامكو بالسوق المالیة السعودیة "تداول"، كأكبر صفقة  ل
طرح عام في تاریخ أسواق المال حول العالم.وقالت الشركة في  

یوم األربعاء، إنھا قامت بدور مدیر الطرح المشترك بالصفقة   بیان
ملیار دوالر أمریكي.من ناحیتھ،    ٢٩٫٤التي بلغت قیمتھا اإلجمالیة  
المشارك لبنك االستثمار بھیرمیس، أن  أوضح الرئیس التنفیذي 

المجموعة أتمت العدید من الصفقات داخل المملكة العربیة السعودیة  
، ومن بینھا الطرح العام لشركة المراكز  ٢٠١٩منذ مطلع عام 

ً عن صفقة الدمج بین شركتي إن إم سي ھیلث وشركة   العربیة فضال
صلت على  حصانة االستثماریة.وأضاف محمد عبید، أن ھیرمیس ح

حصة كبیرة من تنفیذات السوق السعودي "تداول"، ما أثمر عن  
مضاعفة الحصة السوقیةلھا من إجمالي التنفیذات مقارنة بالعام  
الماضي، وذلك في إطار التمھیدات الجاریة لنمو التدفقات المالیة  
ً إلى   المتوقعة إلى المملكة.وتابع، أن ترتیب ھیرمیس ارتفع عالمیا

ضمن قائمة أكبر مقدمي الخدمات االستشاریة  ٢٨المركز الـ 
  ٢٠لصفقات أسواق رأس المال حول العالم، كما تقدمت المرتبة الـ  

ضمن قائمة مقدمي االستشارات المالیة بمنطقة أوروبا والشرق  
األوسط وأفریقیا.بدوره، أكد الرئیس المشارك لقطاع الترویج  

دد من الصفقات  وتغطیة االكتتاب بھیرمیس، أن الشركة لدیھا ع
التي تم تنفیذھا والمرتقب تنفیذھا داخل المملكة، لكون السوق  
ً للصفقات الكبرى والممیزة عبر  ً رئیسیا السعودي أصبح محورا
المنطقة.وتوقع محمد فھمي تسارع أنشطة وأعمال ھیرمیس في  
المملكة خالل الفترة المقبلة.ویعد طرح أرامكو تاسع صفقة تنفذھا  

یة ھیرمیس في أسواق رأس المال خالل عام  المجموعة المال
دیسمبر   ١١.واستقبل سوق األسھم السعودیة الیوم األربعاء ٢٠١٩
، أسھم شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو"، بالرمز  ٢٠١٩
بالمائة.وأعلنت    ١٠ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب یومي    ٢٢٢٢

النھائي  شركة أرامكو السعودیة، یوم الخمیس الماضي، السعر 
ً للسھم.وسجلت عملیة    ٣٢بالمائة من أسھمھا عند    ١٫٥لطرح   ریاال

  ً الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا



 

 

 ركة مدینة نصر لإلسكان تعتزم تطویر أرض بنظام المشا
وافق مجلس إدارة شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر على التعاقد على 
تطویر أرض بنظام المشاركة مجاورة لتاج سیتي.وأضافت الشركة في 
بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء، أن المجلس وافق على التسھیل 

ملیون جنیھ بھدف  ١٥٠االئتماني الممنوح من المصرف المتحد بنحو 
لمال العامل وتجدید خطابات الضمان.وقال نائب رئیس  تمویل رأس ا

شركة ھیل إنترناشیونال والمدیر العام لمنطقة أفریقیا، لـ"مباشر" إنھ تم  
تنفیذ أعمال بمشروعي تاج سیتي وسراي بمدینة القاھرة الجدیدة المملوكان 

ملیار جنیھ منذ نوفمبر  ٤٫٥لشركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر بنحو 
ظھرت المؤشرات المالیة المجمعة للشركة خالل التسعة أشھر .وأ٢٠١٨

ملیون جنیھ خالل   ٦٣٠٫٩٨، تحقیق صافي أرباح بلغت  ٢٠١٩األولى من  
ملیون  ٨٦٩٫٠٧الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وانخفضت مبیعات الشركة خالل ٢٠١٨جنیھ في الفترة المقارنة من 
ملیار جنیھ جنیھ   ٢٫٠٦لیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  م  ١٫٤٤الفترة إلى  

في الفترة المقارنة من العام الماضي.وأرجعت الشركة انخفاض اإلیرادات  
المجمعة إلى، انخفاض الوحدات المسلمة نتیجة تغییر سیاسة التسلیم من 

سنوات، إضافة إلى انخفاض التعاقدات والحجوزات البیعیة بنسبة   ٤إلى    ٣
عن الفترة المقارنة نتیجة انخفاض الطروحات الجدیدة.وحققت   بالمائة ٣

ملیار جنیھ، مقارنة  ٣٫٧٣٦الشركة مبیعات تعاقدیة خالل التسعة أشھر 
  المصدر: مباشر ملیار جنیھ في الفترة المقارنة. ٣٫٨٤بنحو 

تطبق على الجمیع خالل أیام.. أسعار باقات إنترنت المصریة لالتصاالت  
 الجدیدة 

أرسلت الشركة المصریة لالتصاالت رسائل نصیة لعمالئھا تخبرھم  
بانتقالھم مع بدایة العام الجدیدة لباقات اإلنترنت الجدیدة التي أعلنت عنھا  
في یونیو الماضي.وبحسب رسالة المصریة لالتصاالت فإن الشھر 
الجارى ھو آخر شھر على الباقات التقلیدیة بالسرعات القدیمة.وفي یولیو 

ماضي، أعلنت الشركة المصریة لإلتصاالت عن أسعار جدیدة لباقات  ال
اإلنترنت المنزلي، بعد انتھائھا من المرحلة األولى من مشروع تطویر 
البنیة التحتیة الذي شمل رفع الحد األقصى لباقات اإلنترنت فائق السرعة 

ً من  ٣٠لتبدأ من  ال میجابایت في الثانیة.وق ٥میجابایت في الثانیة بدال
مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الجھاز القومي لتنظیم االتصاالت،  
لمصراوي، إنھ كان من حق العمیل أن یبقى على الباقات القدیمة لإلنترنت  
ا إلى أن العقد یجدد بشكل  ً األرضي حتى نھایة تعاقده مع الشركة، مشیر

  المصدر: مصراوىسنوي.

  

  

  

  

  

  

  

ملیارات دوالر، لیبلغ   ١٠٦ملیار لایر سعودي ما یعادل  ٣٩٧
ملیار دوالر   ١١٩ملیار لایر ما یعادل  ٤٤٦إجمالي قیمة االكتتاب 

لبات االكتتاب من قبل المكتتبین األفراد في  أمریكي، بإضافة ط 
الطرح.وتوقعت شركة الجزیرة كابیتال أن یسھم إدراج أرامكو في  
تحسن أداء مؤشر السوق السعودي بشكل ملحوظ على الرغم من  

بالمائة.وبینت شركة األبحاث   ٩٫٦أن وزن الشركة قد ال یتجاوز 
ملیار    ٨٫١إلى    ٦٫٦أنھ من المتوقع أن یجذب إدراج أرامكو ما بین  

لایر من التدفقات النقدیة األجنبیة غیر النشطة. وأشارت إلى أنھ من  
المتوقع أن یؤدي إدراج الشركة لتحسین أساسیات السوق بشكل عام  
من خالل ارتفاع اإلیرادات وصافي الربح بشكل واسع، إضافة إلى  
اتساع الھوامش وبمقارنة األسواق الناشئة المشابھة للسوق  

  المصدر: مباشر دي یبدو أنھ في وضع أفضل وھوامش ربح أكبر.السعو

 عامر یعلن طرح المصرف المتحد لشراكة استراتیجیة
كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن االتجاه     

لطرح المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي، إلى  
.وقال «عامر»  ٢٠٢٠شراكة استراتیجیة خالل النصف األول من 

على ھامش منتدى مصر واإلمارات للتجارة واالستثمار األربعاء،  
إن المركزي یسعى إلى طرح المصرف لشراكة استراتیجیة 
الستغاللھ في تنمیة تمویل قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة  
ومتناھیة الصغیرة، واالستعانة بمؤسسة أجنبیة دولیة قادرة على  

كة والتوجھ.وأضاف، أن التضخم انخفض إلى  تحقیق ھذه الشرا
مستویات قیاسیة تفوق التوقعات، مؤكدا أن البنك المركزي لدیھ  
اصرار على دعم قطاع الصناعة، وینتظر إقبال المستثمرین على  
المبادرة األخیرة للحكومة والبنك في ھذا الصدد لتعزیز اإلنتاج  

  والنمو والتنمیة.المصدر: صحیفة المصري الیوم 

  

  

    والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد



 

 

ا بسوق األدویة  ٨٫٤«فیتش سولیوشنز»: % ً ا متوقع ً ا سنوی ً نمو
  المصریة

توقعت وكالة «فیتش سولیوشنز» األمریكیة ألبحاث األسواق االقتصادیة 
والمالیة انتعاش الطلب على األدویة فى السوق المصریة، مدفوعا بتحریر 

التأمین الصحى الشامل.وقالت إن زیادة خدمات الرعایة الصحیة ومشروع  
الطلب على األدویة ستمنح شركات العقاقیر المحلیة واألجنبیة فرصة،  

.وأعلنت الدكتورة ٨٫٤لیرتفع النمو السنوى المركب للسوق بحوالى %
سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، خالل اجتماع فى نوفمبر 

العالمیة كشفت عن خططھا   الماضى، أن عددا من شركات األدویة
التوسعیة فى مصر ومنھا شركة «جونسون آند جونسون» األمریكیة التى 

ملیون دوالر) فى  ٧٫٥ملیون جنیھ ( ١٢٥استثمرت ھذا العام 
البالد.وأضافت أن «جالكسو سمیثكالین» البریطانیة یبلغ إجمالى 

آالف   ١٠ملیون دوالر)، وتم تشغیل    ٤٩٦ملیون جنیھ (  ٨٠٠استثماراتھا  
مصنعا تابعا لھا.وقالت الوكالة إن ھذه االستثمارات جاءت    ١٥شخص فى  

بفضل جھود الحكومة فى تعزیز صناعة األدویة، وتحقیق االكتفاء الذاتى 
من اإلنتاج فى السوق، ولكن ھناك بعض المشكالت منھا انخفاض قیمة 

ة من العملة التى تؤثر على شركات العقاقیر المحلیة، وتزاید المنافس
الشركات الھندیة والصینیة.ویرى المحللون فى الوكالة أن شركات األدویة 
األجنبیة ستواصل االستثمار فى مصر، نتیجة برنامج التأمین الصحى 
الشامل واإلصالحات التنظیمیة، لدرجة أن عددا من الكیانات متعددة 

یر الجنسیات أعلنت مؤخرا عن ترقبھا للفرص المتاحة فى السوق، والتصد
لبقیة الدول فى الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ومنطقة جنوب الصحراء 
األفریقیة.وتؤكد شركات األدویة العالمیة أن مصر مقصد استثمارى جذاب  
نسبیا لألجل الطویل، بفضل سوقھا الضخمة، غیر أن تزاید المنافسة 
وبعض التھدیدات الھیكلیة فى األسواق المستھدفة تشكل مخاطر أمام  

رات األدویة لدول المنطقة.. وفقا لتقریر «فیتش».وأعلنت الوكالة أن صاد
الحكومة المصریة وافقت فى أغسطس الماضى على خطط تقدیم نظام  

سنة، وإنشاء  ١٥مراحل خالل  ٦التأمین الصحى الشامل بالتدریج على 
لتوفیر الرعایة الصحیة واألدویة لجمیع   EDAھیئة الدواء المصریة 

ال یستطیعون دفع ثمن العالج.وتستھدف  ٣٠ن فیھم نسبة %المواطنین بم
شركات األدویة العالمیة زیادة صادراتھا إلى دول الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا، ومنطقة أفریقیا جنوب الصحراء من خالل االستفادة من موقع  
مصر الجغرافى، الذى یجعل منھا نقطة اتصال سھلة مع دول 

مة الخمسیة المعلنة سبتمبر الماضى جھود  المنطقتین.وتدعم خطة الحكو
ھذه الشركات بتجارة األدویة مع بقیة دول أفریقیا، والتى زادت بحوالى 

.. كما تھدف إلى رفع صادراتھا  ٢٠١٧العام الماضى بالمقارنة مع    ١٨%
  .  ٢٠١٩مع نھایة  ٥٠من األدویة لھذه الدول بحوالى %

االستثمار بمواد البناء والبالستیك وفد أمریكي: شركات أمریكیة تعتزم 
  بمصر

قال دانا رورباخر، الرئیس السابق لمجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس،  
إن عددا من الشركات األمریكیة تعتزم االستثمار في مصر في مجالي 
التشیید والبناء، وصناعة البالستیك، من خالل بناء مصانع إلنتاج مواد  

مع  البناء، والبالستیك، صدیقة للبیئة وقلیلة التكلفة، والدخول في شراكات 
القطاعین العام والخاص في مصر.جاء ذلك خالل لقاء لوفد من نواب  
سابقین من الكونجرس األمریكي، مع سحر نصر، وزیرة االستثمار 
والتعاون الدولي، والذي بحث ضخ استثمارات أمریكیة جدیدة في مصر،  
بحسب بیان من وزارة االستثمار والتعاون الدولي یوم األربعاء.وأعرب  

ابق لمجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس، خالل اللقاء، عن الرئیس الس

ملیار جنیھ إتاحات عاجلة للھیئات السلعیة  ٤٫٦وزیر المالیة: 
  والخدمیة في نوفمبر

وافق الدكتور محمد معیط وزیر المالیة على عدد من اإلتاحات العاجلة  
ملیار جنیھ لصالح   ٤٫٦خالل شھر نوفمبر الماضي التي تبلغ قیمتھا 

الھیئة العامة للسلع التموینیة والھیئة القومیة لسكك حدید مصر،  
ھذه  والشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي، بما یمكن 

الجھات الوفاء بالتزاماتھا السلعیة والخدمیة تجاه المواطنین على النحو  
الذي یخفف األعباء عن كاھلھم خاصة محدودي الدخل.وأكد معیط، في  
بیان لھ، حرص الحكومة على توفیر السیولة النقدیة الالزمة للھیئات  

میة السلعیة والخدمیة، بما یضمن قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا الخد
على النحو الذي یسھم في توفیر احتیاجات المواطنین خاصة الفئات  
األولى بالرعایة.وقال إن الوزارة تتلقى بعین االھتمام طلبات التعزیز 
المالي للجھات اإلداریة، وتحرص على تلبیتھا على ضوء االعتمادات  
المقررة بمراعاة تحقیق المصلحة، والمستھدفات المالیة سنویا، بما  

ي في النھایة إلى االرتقاء بمستوى معیشة المواطنین.وأضاف أن  یؤد
ملیارات جنیھ للھیئة العامة للسلع التموینیة تمثل  ٤اإلتاحات تضمنت 

قیمة الدعم المالي الشھري لسلع البطاقة التموینیة، وفروق نقاط الخبز، 
وفروق تكالیف تصنیع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ  

  ٤٧،٨ألف طن قمح مستورد،  ٤٢٤٥دوالر لشراء  ملیون ٩٨٣،٤
ملیون جنیھ للھیئة القومیة لسكك حدید مصر دعما الشتراكات الطلبة 

ملیون جنیھ للشركة المصریة  ٨١،٤والخطوط غیر االقتصادیة، و
ا الشتراكات الطلبة.كما تم إتاحة  ملیون جنیھ  ٦٢،٥لمترو األنفاق دعمً

صرف الصحي تحت حساب دعم  للشركة القابضة لمیاه الشرب وال
ملیون جنیھ للھیئة العامة للتأمین الصحي دعما لكل من   ٥٩المیاه، و

المرأة المعیلة، والطالب، واألطفال دون السن المدرسي، وذلك عن  
  ٢٢٠شھر نوفمبر الماضي.وأشار وزیر المالیة إلى أنھ تمت إتاحة 

وفاء بالتزاماتھا  ملیون جنیھ للھیئة الوطنیة لإلعالم، حتى یتسنى لھا ال
ملیون جنیھ للمجلس األعلى للثقافة  ٢،٥٧المالیة نحو العاملین، و

ملیون   ١٩٥،٥لصرف مرتبات العاملین بشركة الصوت والضوء، و
جنیھ كمساھمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن  
والغزل والنسیج لتوفیر السیولة النقدیة الالزمة لصرف مستحقات 

  المصدر : أ.ش.أعاملین وذلك عن شھر نوفمبر الماضي.ال

  ملیار دوالر ١٤اإلمارات تعتزم رفع استثماراتھا في مصر إلى 
نظمت وزارة االستثمار والتعاون الدولي والھیئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة، جولة تفقدیة، لوفد استثماري من دولة اإلمارات  

حقق في مشروع العاصمة اإلداریة للتعرف على حجم اإلنجاز الذى ت
الجدیدة وفرص االستثمار بھ.وشملت الجولة مبنى مجلس النواب  
ومسجد الفتاح العلیم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربیة، والذي  
ُعد   یتسع لسبعة آالف مُصلي، وكاتدرائیة میالد السید المسیح، والتي ت

لثمانیة آالف  أكبر كاتدرائیة في الشرق األوسط، حیث تتسع 
مُصلي.وخالل الجولة، التقت الوزیرة بالوفد اإلستثمارى اإلماراتي،  
برئاسة جمال سیف الجروان، األمین العام لمجلس اإلمارات  
للمستثمرین بالخارج، وبحضور عال القبرصى، نائب الرئیس التنفیذي 
للھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.وأشارت الوزیرة، إلى الفرص  

الستثماریة الواعدة التى تتضمنھا العاصمة اإلداریة الجدیدة، مشیدة  ا
بقصص النجاح التى تحققھا الشركات اإلماراتیة فى مصر، مؤكدة 

  ٧٫٢حرصھا على زیادة االستثمارات اإلماراتیة والتى وصلت إلى 
شركة فى مجاالت مختلفة منھا   ١١٦٥ملیار دوالر فى ظل وجود 



 

 

حرصھ على الترویج للفرص االستثماریة الواعدة في مصر في الخارج،  
وجذب شركات أمریكیة لالستثمار في مصر.ووفقا للبیان، وصلت  

ملیار دوالر.وأعرب الوفد   ٢٢٫٨االستثمارات األمریكیة في مصر إلى 
خ المزید من االستثمارات إلى مصر،  األمریكي، عن حرص بالده على ض

في ظل اإلصالحات التشریعیة األخیرة التي نفذتھا الحكومة المصریة،  
مشیدا بالمشروعات القومیة الكبرى والتي تمثل فرصة لشراكة اقتصادیة 
كبیرة بین مصر وأمریكا.وأكدت وزیرة االستثمار، قوة العالقات  

كا، مشیدة بالدور الذي یقوم بھ االستراتیجیة واالقتصادیة بین مصر وأمری
نواب الكونجرس سواء الحالیین أو السابقین في تعزیز الشراكة بین البلدین 
خاصة في المجال االقتصادي.وأشارت إلى أن الدولة تعمل على جذب  
استثمارات في المشروعات القومیة الكبرى التي تستجیب الحتیاجات  

لى خلق فرص عمل للشباب  المواطنین وذات القیمة المضافة، وتعمل ع
والمرأة.وضم الوفد أیضا بول بھرند، نائب سابق بالكونجرس، وحضر 

  المصدر: مصراوىاللقاء شریھان بخیت، معاون الوزیرة.

نائب محافظ المركزي لمصراوي: مبادرة المتعثرین لكل الشركات ولیس 
  للمصانع فقط 

سقاط فوائد  قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة إ
المتعثرین موجھة لكل العمالء المتعثرین سواء لقطاع الصناعي أو غیر 
الصناعي.وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى 
مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، یوم األربعاء الماضي، عن تفاصیل 
مبادرة جدیدة إلسقاط فوائد الدیون عن المصانع المتعثرة.وقال نجم  

مصراوي إن المبادرة لیست للمصانع المتعثرة فقط بل ألي عمیل متعثر ل
یحق لھا االستفادة من المبادرة طالما تنطبق علیھ الشروط.وكان نجم، قال 
في مؤتمر صحفي أول أمس االثنین، إن العمیل الذي سیستفید من المبادرة 

لي مالیین جنیھ.وأشار إلى أن إجما  ١٠ھو من یتحمل مدیونیة تقل عن 
ملیار جنیھ تنقسم    ٣٥٫٦المدیونیات المتعثرة التي ستستفید من المبادرة تبلغ  

 ٨٥٨٦ملیار جنیھ فوائد مھمشة بعدد    ٣١٫٣ملیار جنیھ مدیونیة و  ٤٫٣بین  
عمیال متعثرا سیستفید من تلك المبادرة.وأضاف أن المبادرة ستنتھي یونیو 

من كشوف التعثر،   القادم وسیتم رفع اسم من یستفید من المبادرة ٢٠٢٠
ولن یتم وضع معلومة تاریخیة أنھ عمیل متعثر.وأوضح نجم أن المركزي 

 ٪٥٠سیسقط العوائد المھمشة على أي عمیل یتقدم للتسویة بشرط سداد 
  المصدر: مصراوى من أصل المدیونیة.

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

رفیة والبترول والطاقة واألغذیة والزراعة العقارات والسیاحة والت
وتكنولوجیا المعلومات.وأشاد الوفد االستثماري اإلماراتي، بمشروع 
العاصمة اإلداریة الجدیدة والفرص االستثماریة التى یتضمنھا 
المشروع، والذى تم إنشائھ وفق افضل النظم العالمیة، مما یؤكد على  

اد المصري، سواء فیما یخص  مدى التطور السریع الذي شھده االقتص
البنیة االساسیة، أو في جودة الخدمات المقدمة للمستثمرین، مؤكدین 
حرصھم على ضخ استثمارات جدیدة فى مصر، وتعزیز مساھمة 
القطاع الخاص في عملیة التنمیة االقتصادیة.وقال جمال الجروان،  

ر ھى األمین العام لمجلس اإلمارات للمستثمرین بالخارج، نرى أن مص
افضل دولة لالستثمار فیھا حالیا فھى أكثر دولة یستطیع أن یحقق فیھا 
المستثمر عائد كبیر على مستوى العالم، مشیرا إلى أن االمارات  

ملیار دوالر خالل   ١٤تستھدف أن تصل استثماراتھا فى مصر إلى 
السنوات الخمسة المقبلة، فى ظل غنى السوق المصري بالفرص  

مكانات الواعدة والقادرة على استیعاب االستثمارات  والقطاعات ذات اإل
االمارتیة العمالقة.ودعا “الجروان” المستثمرین اإلماراتیین لدراسة 
الفرص المتاحة في مصر بجدیة خاصة العاصمة اإلداریة الجدیدة،  
ً أن الحكومة المصریة طرحت مؤخرا تسھیالت كبیرة الستقطاب  مؤكدا

لالستثمار في مختلف القطاعات، مشیدا  المستثمرین ورجال األعمال 
بمناخ االستثمار فى مصر والذى تأسس على نظام مؤسسى، خاصة  
مركز خدمات المستثمرین، وما یقدمھ من خدمات ممیزة للمستثمرین 
وفق افضل النظم العالمیة.وأشار إلي أن منتدي االمارات مصر للتجارة 

منتدیات االقتصادیة واالستثمار والذي یعقد الیوم، یعد من اكبر ال
والتجاریة في تاریخ العالقة بین االمارات ومصر بسبب الحضور 
الكبیر والمكثف للمستثمرین اإلماراتیین والدعم الحكومي لھ من قبل 
وزارة االقتصاد االماراتیة والحكومة المصریة معربا عن أملھ في 
 اقتناص المستثمرین اإلماراتیین لفرص استثماریة جدیدة متمیزة

  حابىالمصدر: فیھ.

  

  مؤشرات االسواق العربیة    األخبار العالمیة والعربیة 



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 

  رئیس وزراء بریطانیا یحذر من مخاطر نتائج االنتخابات المرتقبة

حذر رئیس وزراء بریطانیا بوریس جونسون من مخاطر النتائج 
االنتخابیة، قبل ساعات من انطالق التصویت الرسمي.وأوضح جونسون 

نیوز"، الیوم األربعاء: "المنافسة االنتخابیة في تعلیقات مع محطة "سكاي  
ال یمكن أن تكون أكثر أھمیة".وأضاف: "أنا فقط أقول للجمیع إن الخطر 
ً".ومن المقرر أن یتوجھ  ً في البرلمان غدا حقیقي للغایة وأننا قد نشھد تعلیقا
ً من أجل  الشعب البریطاني إلى صنادیق االقتراع في المملكة المتحدة غدا

بأصواتھم في االنتخابات العامة.وتابع جونسون: "من شأن تعلیق   اإلدالء 
ً من الشلل في تلك   ً من التأجیل، ومزیدا أغلبیة البرلمان أن یعني مزیدا
الدولة"، في إشارة لآلثار السلبیة على البریكست.وبحسب مسح صادر عن 

ً في األغلبیة التي كان یتمت ً حادا ع  شركة "یوجوف" أمس، فإن ھناك تراجعا
  المصدر: مباشربھا حزب المحافظین الحاكم الذي یرأسھ جونسون.

  ٢٠٢٠الوالیات المتحدة تخفض توقعھا لنمو إنتاجھا النفطي في  

قالت إدارة معلومات الطاقة األمریكیة إن من المتوقع أن یزید إنتاج 
ملیون   ٣٫١٨ألف برمیل یومیا إلى    ٩٣٠الوالیات المتحدة من النفط الخام  

یا في المتوسط العام القادم، بانخفاض طفیف عن توقعھا السابق  برمیل یوم
، من المتوقع أن یزید  ٢٠١٩لنمو یبلغ ملیون برمیل یومیا.وبالنسبة للعام 

ملیون برمیل یومیا، حسبما    ١٢٫٢٥ملیون برمیل یومیا إلى    ١٫٢٦اإلنتاج  
ذكرت إدارة المعلومات في تقریرھا الشھري لتوقعات المدى القصیر،  

ملیون برمیل   ١٫٣ما سیقل أیضا عن توقعھا السابق وكان لنمو قدره    وھو
یومیا.وشھد إنتاج النفط الصخري األمیركي طفرة على مدار العشر 
سنوات األخیرة، مما ساعد الوالیات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط الخام  
في العالم ومصدرا رئیسیا بمتوسط أقل قلیال فحسب من ثالثة مالیین 

ل یومیا منذ بدایة العام الحالي.وقالت لیندا كابانو مدیرة إدارة برمی
معلومات الطاقة في بیان “سبتمبر ھو أول شھر في البیانات األمریكیة 
المسجلة تصدر الوالیات المتحدة فیھ نفطا خاما ومنتجات بترولیة أكثر 
مما استوردتھ.“یتوقع تقریر دیسمبر استمرار الزیادة في صافي صادرات  

ألف برمیل یومیا   ٥٧٠لوالیات المتحدة من النفط الخام والبترول، لیبلغ ا
أول عام تصبح  ٢٠٢٠. وإذا تحقق ھذا، فسیكون ٢٠٢٠في المتوسط في 

الوالیات المتحدة فیھ مصدرا صافیا للبترول على أساس سنوي.”ومن 
المتوقع أن یتباطأ معدل نمو اإلنتاج مع تقلیص المنتجین عدد الحفارات  

فطیة العاملة للشھر الثاني عشر على التوالي، وھو مدى زمني قیاسي،  الن
لیوقفوا نحو ربع منصات الحفر في البالد عن العمل على مدار العام  
المنقضي.لكن كابانو قالت إن تراجع عدد الحفارات سیعوضھ تنامي 
الكفاءة وإنتاجیة اآلبار.وأبقت إدارة المعلومات على توقعاتھا لحجم الطلب  

، تتوقع اإلدارة ٢٠١٩دون تغییر.ففي  ٢٠٢٠و ٢٠١٩مریكي في األ
 ٨٠ارتفاع الطلب األمریكي على البترول وأنواع الوقود السائل األخرى 

 ٢٠٢٠ملیون برمیل یومیا، وتتوقع في  ٢٠٫٥٨ألف برمیل یومیا إلى 
ملیون برمیل  ٢٠٫٧٥ألف برمیل یومیا إلى  ١٧٠ارتفاع الطلب 

 ٢٠٢٠اتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في یومیا.لكنھا رفعت توقع
ملیون برمیل یومیا.ویتوقع معظم    ١٫٤٢ألف برمیل یومیا إلى    ٥٠بمقدار  

بسبب حرب   ٢٠٢٠المحللین تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في 
التجارة طویلة األمد بین الوالیات المتحدة والصین، أكبر اقتصادین في 

  المصدر: رویترزالعالم.

 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,502.00  -0.24% السعودیة 

 DFMGI 662.00 2.92%  دبي
 ADI 8,134.00 0.83% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,953.00 0.36%  الكویت 
 BSEX 339,386.60 -0.01% البحرین 

 GENERAL 40,309.00 -0.55% قطر 
 MASI 49,537.00 0.63% المغرب 

 TUN20 161.00 0.28% تونس
  

  العالمیةمؤشرات االسواق 
  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,141.63  0.29% أمریكا 
 S&P 500 40,517.75  0.26% أمریكا 
 NASDAQ 27,911.30 0.11% أمریكا 

 FTSE 100 16,939.61 -0.07% لندن 
 DAX 7,216.25  0.03% أمانیا 

 Nikkei 225 2,919.62  -0.16% الیابان 
 %0.07- 1,476.33 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.01 64.07 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.12-  58.95 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

مستشار للبیت األبیض: القرار النھائي لترامب في اتفاق التجارة  
  مع الصین 

المستشار التجاري للبیت األبیض إن الرئیس  قال بیتر نافارو 
األمریكي دونالد ترامب سیكون من یتخذ القرار النھائي بشأن رسوم  
جمركیة واالتفاق التجاري بین الوالیات المتحدة والصین.وقال  
نافارو في مقابلة مع شبكة فوكس بیزنس یوم الثالثاء ”في الحالتین  

(الرسوم  سنكون في وضع قوي... الرئیس مولع بھا 
الجمركیة)“.وأضاف ”إذا توصلنا إلى اتفاق كبیر، سنكون في وضع  

  المصدر: رویترزطیب أیضا. لكنھ سیكون قرار الرئیس. سیُصدر قریبا“.

  



 

 

  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة
  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢  ٢٠١٩/ ٢٩/١٢  سھم اصلي سھم مجاني لكل  ٠٫٥  الشمس لالسكان والتعمیر 

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة
  ٢٠١٩/ ١٨/١٢  ٢٠١٩/ ١٥/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٤٥القسط األول   المھندس للتأمین 

  ٢٠١٩/ ١٩/١٢  ٢٠١٩/ ١٣/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢القسط الثانى   مینا للسیاحة (مینا تورز) 

  ٢٠١٩/ ١٩/١٢  ٢٠١٩/ ١٦/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٤٧  العربیة لالسمنت 
  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى   ٦٫٢٧٦٢القسط الثالث    طنطا موتورز 

  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/٠٤  جنیھ مصرى   ٠٫٦٧٥القسط الثانى   نیركو  - االھلیة لالستثمار والتعمیر 
  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٢٢/١٢  جنیھ للسھم  ٣٫٣٥٠  والتخزین العامة للصوامع 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط األول   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الخامس   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣السابع القسط   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ  ٠٫٠٣٧٥القسط الرابع   الماكو  - النصر لصناعة المحوالت 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٢٥القسط األول   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ للسھم القسط الثانى  ١  الكیماویة ابوقیر لالسمدة والصناعات 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

الحى   – بفندق نوفوتیل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد المحور المركزى   عادیة   رایة القابضة لالستثمارات المالیة   ٢٠١٩/ ١٢/١٢
  السادس من أكتوبر  – المتمیز 

  القاھرة  –مصر القدیمة  –دار السالم  – میدان اثر انبي   ٢بمقر الشركة   غیر عادیة   وادي كوم امبو الستصالح االراضي   ٢٠١٩/ ١٤/١٢
  القاھرة  - التجمع الخامس  –فندق تریومف   - بقاعة فیینا   عادیة   باكین  - البویات والصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ١٥/١٢
  قاعة القصر الكبیر  – بدار الحرس الجمھوري   عادیة   مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر   ٢٠١٩/ ١٨/١٢

انترناشیونال بزنیس كوربوریشن للتجارة    ٢٠١٩/ ٢١/١٢
  والتوكیالت التجاریة 

  ٦ – المنطقة الصناعیة الثالثة  – ش حمادة امام  ١٨١بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم   غیر عادیة 
  اكتوبر 

  ش عبد المنعم ریاض المھندسین الجیزة   ٩قاعة إجتماعات المركز الرئیسي للشركة في   غیر عادیة   الدولیة للتأجیر التمویلي (إنكولیس)   ٢٠١٩/ ٢٤/١٢
  أ شارع غرناطة روكسي مصر الجدیدة  ٥بمقر الشركة الكائن فى   عادیة   العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢

  شارع العروبة بمصر الجدیدة بالقاھرة  ٥١بفندق مریدیان ھلیوبولیس  غیر عادیة   الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة   ٢٠١٩/ ٢٦/١٢

  

  

  

  

  

  

  

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



 

 

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  التداول كمیة   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي   
 (مصر) 

COMI 78.0 0.09 4.01 3,297,758 257,114,720 85.00 56.80 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 

 كومباني
EAST 

14.86 -0.60 9.39- 777,954 11,595,593 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.18 -1.45 17.54- 1,093,469 8,959,583 12.17 8.14 5.68% 
القابضة المصریة  

 الكویتیة
EKHO 

1.32 -1.87 22.44 81,278 107,345 1.59 1.05 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

11.35 -1.22 37.29- 1,121,239 12,806,194 19.09 10.90 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
15.96 -1.72 6.05 962,303 15,354,411 20.60 14.02 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
41.50 -1.43 1.19 9,397 390,801 48.10 39.50 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

10.43 0.29 17.16- 668,408 6,935,947 15.84 10.10 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.03 -5.53 28.62- 2,380 19,363 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.50 -4.26 32.94- 3,486,648 15,869,434 6.42 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة -
CCAP 

2.16 -1.82 38.98- 5,091,871 11,093,871 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  - للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

14.20 0.28 5.97 244,535 3,463,180 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.30 1.09 8.82- 97,200 895,086 11.97 8.50 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

13.00 0.00 49.43 789,812 10,267,556 13.60 8.00 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

5.10 -0.39 11.11 4,033,427 20,566,588 7.06 4.29 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

1.87 -2.04 13.82- 1,281,844 2,408,519 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

23.30 -1.19 27.74 273,434 6,395,370 29.20 15.82 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

98.15 -0.91 16.82- 15,000 1,471,097 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.30 0.19 0.96- 110,735 1,138,319 12.94 9.00 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

3.71 -0.54 40.45- 3,114,520 11,624,262 6.66 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.47 -9.55 44.94- 5,500,932 52,943,080 21.30 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 
5.02 -4.02 17.97- 2,772,122 14,096,525 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.10 -3.33 12.61- 168,563 1,029,457 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.69 -0.74 18.48- 1,607,681 4,304,077 3.79 2.66 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

11.02 -1.52 39.01- 1,628,108 18,185,802 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.55 -1.25 4.31- 13,393,301 7,471,210 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.46 0.82 41.22 295,392 739,242 3.25 1.66 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.00 -0.99 5.91 57,626 694,993 14.80 10.21 0.45% 
الكیماویة  الصناعات 
  كیما  -المصریة  

EGCH 
5.15 -4.81 23.25- 546,767 2,879,259 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.41 -3.21 54.53- 471,049 1,144,863 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
  وقت في  موثوق فیھا  أنھا  یعتقد  مصادر  شركة بریمییر من أبحاث   إدارة قبل من التقریر  ھذا  في  الواردة واآلراء  المعلومات  إعداد تم لقد .  فیھ المذكورة

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

  لھذا  المتلقي   أو القارئ  یكن لم   إذا  ،  المقصودین  المستقبلین   إلى فقط  نقلھا  یُقصد معلومات  على ) المالحق جمیع  ذلك  في  بما( البحثي التقریر   ھذا  یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ  دون البحثي التقریر  ھذا  ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ،  المقصود  المتلقي ھو البحثي التقریر 

 محظور  المقصود   المتلقي   بخالف شخص  أي  قبل من  إنتاجھ  إعادة  أو توزیعھ  أو  نشره أو   البحثي قریر الت لھذا  بھ  المصرح غیر  االستخدام  إن .  األشكال
ا   . 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 
   


