
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

17/12/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

  13,404.42  -0.22% 2.83%         301,540,064            41,290,020          365,253,848,905    ( EGX 30مؤشر )

  1,927.50  -0.09% -10.34%         357,635,776            62,113,839          438,776,891,312      ( EGX 50مؤشر )

  521.34  0.49% -24.86%           88,015,352            29,447,378          189,362,547,193         ( EGX 70مؤشر )

  1,364.76  0.35% -20.98%         389,555,424            70,737,398          554,616,396,098      ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 أشهر 9في  %682أرباح العرفة لالستثمارات ترتفع  ▪

 ألف جنيه  627.8تراجع أرباح العربية الستصالح األراضي لـ  ▪

"مصر الجديدة لإلسكان"تعتزم دخول نشاط التطوير العقاري وبيع الطاقة  ▪
 الكهربائية

 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع زد   6.5الرئيس التنفيذى ألورا للتطوير:   ▪

 للسهمجنيه  1.75مساهمو باكين ُيقرون توزيع كوبون بـ ▪

رئيس القابضة المعدنية: مصر لأللومنيوم تحصل على الكهرباء بأغلى سعر   ▪
 فى العالم  

 مليار جنيه لقطاع الصناعة  100المركزي المصري يكشف تفاصيل مبادرة الـ ▪

 المالية تقلص اقتراضها في األجل الطويل لمواجهة صعود الفائدة   ▪

مصر وأمريكا توقعان المرحلة الثانية من اتفاق مبادرة تنمية شمال سيناء  ▪
 ماليين دوالر 6بقيمة 

 اتفاق مصري إماراتي لتعزيز الصادرات غير النفطية ▪

 3عمرو طلعت: ربط جميع المؤسسات الحكومية باأللياف الضوئية خالل  ▪
 سنوات 

 مركزا لخدمات المستثمرين 18مناطق حرة جديدة و 7نصر: نقيم  ▪

مصر.."اإلنتاج الحربي" و"إنفيروتك" البريطانية تتفقان على تصنيع أنظمة  ▪
 معالجة المياه 

 بعد خفض أسعار الغاز.. مصانع األسمنت تعتمد على الفحم  ▪

اف مكونات  وزارة التجارة تصدر قرارا باستمرار رسم الصادر على بعض أصن ▪
 األعالف 

 وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس شركة هواوى العالمية التعاون المشترك   ▪

 الممثل التجاري األمريكي: الصفقة التجارية ستضاعف صادراتنا للصين  ▪

 شهر   11في أول  %8بيعات التجزئة في الصين ترتفع م ▪

 نصفأعوام و 4النشاط االقتصادي البريطاني ينكمش ألدنى مستوى في  ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 66 97 10 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبار الشركات المقيدة 

 أشهر  9في   %682أرباح العرفة لالستثمارات ترتفع 

القوائم المالية المجمعة لشركة العرفة لالستثمارات واالستشارات  أظهرت  
خالل الفترة من فبراير حتى أكتوبر الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة  

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر   682%
مليون دوالر خالل التسعة   10.8اليوم االثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 

مليون دوالر بالفترة   1.38في أكتوبر الماضي، مقابل أشهر المنتهية 
، مع االخذ فى االعتبار حقوق االقلية.وبلغت إيرادات  2018المقارنة من 

مليون دوالر، مقابل   159.9نشاط الشركة خالل فترة التسعة أشهر 
.وعلى مستوى األعمال  2018مليون دوالر بالفترة المقارنة من    174.19

مليون دوالر،  11.5ة، ارتفعت أرباح الشركة إلى المستقلة خالل الفتر
مليون دوالر بالفترة المقارنة.وحققت الشركة   4.6مقابل أرباح بلغت 

مليون دوالر خالل الفترة من فبراير وحتى يوليو   7.7أرباحاً بلغت 
، 2018مليون دوالر بالفترة المقارنة من    3.2، مقابل أرباح بلغت  2019

 المصدر:مباشر  حقوق االقلية. مع االخذ فى االعتبار 

 ألف جنيه   627.8تراجع أرباح العربية الستصالح األراضي لـ  

(عن القوائم المالية  EALRأعلنت شركة العربية الستصالح االراضي )
، حيث أظهرت النتائج 30/06/2019إلى  01/07/2018للفترة من 

الشركة  في مقابل تحقيق  جنيه 627،809تحقيق صافي ربح مجمع 
إلى   01/07/2017جنيه خالل الفترة من  797،710لصافي ربح 

30/06/2018. 

"مصر الجديدة لإلسكان"تعتزم دخول نشاط التطوير العقاري وبيع الطاقة 
 الكهربائية 

ناقش مجلس إدارة شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، اعتماد تعديل  
أنشطة جديدة لغرض  ( من النظام األساسي بشأن إضافة 3المادة )

الشركة.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، أن 
مجلس اإلدارة بحث إضافة نشاط التطوير العقاري وترخيص ومزاولة  
نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاق هليوبوليس الجديدة.ومن 

الخاص  المقرر أن يعقد المجلس اجتماع آخر العتماد نموذج اإلفصاح 
 المصدر:مباشر  بتعديل وإضافة نشاط جديد للشركة.

مليار جنيه مبيعات تعاقدية  6.5الرئيس التنفيذى ألورا للتطوير: 
 بمشروع زد  

مليار جنيه مبيعات تعاقدية   6.5حققت شركة »أورا للتطوير العقارى« 
بمشروع »زد« فى مدينة الشيخ زايد فيما تصل المبيعات اإلجمالية  

بنوك القتراض    6مليار جنيه.وتتفاوض الشركة مع    50لمشروع  المتوقعة ل
مليار جنيه لتمويل إنشاءات »زد« وكلفت جماعة المهندسين االستشاريين 

«ECG باإلشراف على تنفيذ المشروع الذى من المتوقع أن ترتفع »
خالل العام المقبل.وتسعى »أورا« المملوكة لرجل   20أسعاره بنسبة %

فدان بمدينة القاهرة الجديدة،   400رس للحصول على  األعمال نجيب ساوي 
فداناً أخرى بمنطقة »رأس الحكمة« فى الساحل الشمالى.قال هيثم    850و

عبدالعظيم الرئيس التنفيذى لشركة »أورا للتطوير العقارى«، إن الشركة  
دارية ضمن المرحلة الثالثة بمشروع »زد«  التستهدف طرح الوحدات ا 

.أضاف ،أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة  2020خالل شهر سبتمبر  
وحدة.أوضح   400مليار جنيه، من المرحلة الثانية للمشروع بإجمالى    2.5

مليارات جنيه بإجمالى   4عبدالعظيم أن مبيعات المرحلة األولى بلغت 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  23.81   6.50  القومية لالسمنت 

  10.00   0.11  العرفة القابضة

  9.94   1.56  المصرية للدواجن 
  9.94   5.75  مستشفي كليوباترا

  9.84   2.68  بلتون المالية القابضة

 

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

 -13.24   99.00  مطاحن شرق الدلتا

 -9.93   20.95  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.93   5.53  راية لخدمات مراكز االتصاالت 

 -8.68   3.68  ايجيفرت 

 -8.63   10.16  العامة الستصالح األراضي

   

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

  77.26   86,734,312  البنك التجاري الدولي
  13.50   35,576,036  ايديتا

  16.31   21,770,084  هيرمس 
  5.75   20,723,482  مستشفي كليوباترا

  8.96   16,723,407  سيدى كرير للبتروكيماويات

 

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

  0.62   8,990,447  بورتو القابضة

  1.84   6,897,008  بالم هيلز 
  0.55   5,086,665  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.28   5,030,183  العربية لالستثمارات 
  2.16   4,576,340  القلعة 

 
  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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فداناً بمدينة   165وحدة سكنية.ويقام مشروع »زد« على مساحة  900
هيئة المجتمعات العمرانية التى تبلغ حصتها من الشيخ زايد، بالشراكة مع  

مليار جنيه   40.وتصل استثمارات »زد« نحو %27إيرادات المشروع 
وحدة سكنية،   400طابقاً، بإجمالى    20أبراج، بارتفاع    4ويضم المشروع  

وحدة، وتم بيع كامل وحدات    4500طوابق بإجمالى    4وعمارات بارتفاع  
 150وحدة، ويتبقى  250ثالث بإجمالى ول والثانى ونصف الالالبرج ا

 70وحدة يجرى تسويقها.وقال عبدالعظيم إن المساحات التجارية تصل 
ألف متر والمساحات السكنية   50ألف متر مربع، والمساحات اإلدارية 

مليار   6.5وحدة، بقيمة  1300ألف متر.أضاف أن الشركة باعت  700
سنوات، ومن المقرر    6ل  جنيه، وتستهدف بيع كامل وحدات المشروع خال 

سنوات.أوضح أن »أورا« تتفاوض    10مراحل لمدة    6تنفيذ »زد« خالل  
بنوك منها األهلى ومصر والتجارى الدولى القتراض حوالى مليار   6مع 

جنيه لتمويل المرحلة األولى من مشروع »زد«.وقال إن شركة جماعة  
وتعاقدت    « تشرف على تنفيذ المشروع،ECGالمهندسين االستشاريين »

« لوضع التصميمات الهندسية والمعمارية،  WATG»أورا« مع شركة »
« الكندية أعمال البنية التحتية  WSP Globalوتنفذ شركة » 

بالمشروع.أشار إلى أن شركة أوراسكوم كونستراكشون) بي . إل . سي(  
(ORAS  »تنفذ »خوازيق« المرحلة األولى للمشروع، وطرحت »أورا )

ات المقاوالت لتنفيذ اإلنشاءات.أضاف عبدالعظيم، أن مناقصة عامة لشرك
مترا مربعا، وتضم شققاً سكنية    240و  60مساحات الوحدات تتراوح بين  

من المبيعات المحققة   20وخدمية.وتابع »استحوذ األجانب على %
 البورصة جريدة المصدر:للمصريين العاملين بالخارج«. %10بالمشروع مقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنيه للسهم  1.75مساهمو باكين ُيقرون توزيع كوبون بـ

  - صدقت الجمعية العامة لشركة البويات والصناعات الكيماوية 
باكين على توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح العام 

جنيه للسهم.وأوضحت الشركة   1.75بواقع  2019-2018المالي 
بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، أنه من المقرر توزيع  في 

، 2020الكوبون على دفعتين األولى بواقع جنيه واحد في يناير 
.وأقرت الجمعية  2020قرشاً للسهم في أبريل  75والثانية بواقع 

مليون جنيه على المساهمين عن العام المالي الماضي،   42توزيع 
ه بالعام المالي السابق  مليون جني  72مقابل توزيعات بلغت 

له.وصدقت الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة القوائم المالية  
 المصدر:مباشر للشركة عن العام المالي الماضي.

رئيس القابضة المعدنية: مصر لأللومنيوم تحصل على الكهرباء  
 بأغلى سعر فى العالم  

قال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات  
لمعدنية، إن سعر الكهرباء المقدم لشركة مصر لأللومنيوم يعد  ا

سنت   6.9األغلى بين مصهرى األلومنيوم فى العالم بقيمة 
 4.8للكيلووات، وتأتى الشركات الصينية بعدها فى الترتيب بقيمة 

سنت للكيلووات.وأضاف أن السعر المناسب للكهرباء الموردة إلى  
سنت.وذكر    3.8ساعة بما يعادل    / قرشاً للكيلووات  62الشركة، هو  

أنه فى ظل تتابع اكتشافات الغاز الطبيعى فى مصر، وطفرة  
دوالر    4.5اإلنتاج، يأمل القطاع أن ينخفض إلى سعر مناسب وهو  

للمليون وحدة حرارية.ورحب بقرار الحكومة بخفض سعر الغاز  
الطبيعى لصناعات األلومنيوم، والحديد والصلب، والنحاس،  

دوالر للمليون وحدة   5.5إلى  7يك والبورسلين، من والسيرام
حرارية بريطانية، أكتوبر الماضى، متابعاً: »القرار جيد للغاية..  
لكن تظل األسعار مرتفعة«.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة  
القابضة للصناعات المعدنية، إنَّ قيمة فاتورة الكهرباء خالل العام  

مليارات جنيه، فى حين   5بلغت  2019 - 2018المالى الماضى 
مليون جنيه.وأشار إلى أن أسعار    141بلغت فاتورة الغاز الطبيعى  

الطاقة تؤثر بالسلب على اإلنتاج والمبيعات; نظراً إلى االرتفاع  
المستمر فى أسعار الطاقة، مقارنة بالدول األخرى المنافسة على  

ستطيع  المستوى التصديرى.وتابع: »وفقاً لسعر الطاقة الحالى ال ت 
الشركة، المنافسة فى األسواق الخارجية والمحلية، إذ تتجه المصانع  
الستيراد األلومنيوم من بعض الدول المجاورة بأسعار منخفضة،  

 1.3منها السعودية التى تبلغ تكلفة الحصول على الكهرباء فيها 
سنت، وذلك فى ظل   2.8سنت، واإلمارات  1.8سنت، وعمان 

لى منتجاتها الموردة إلى مصر«.قال  عدم وجود رسوم إغراق ع
»نافع«، إن محطة الطاقة الشمسية التى تعتزم الشركة إنشاءها  

من استهالك الكهرباء    30ميجاوات، ستوفر حوالى %  600بطاقة  
فى شركة »مصر لأللومنيوم«، لكن يتوقف البدء فى إنشائها على  

  لبورصةاجريدة المصدر:موافقة وزارة الكهرباء على إنشاء المشروع.

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

مليار جنيه لقطاع   100المركزي المصري يكشف تفاصيل مبادرة الـ
 الصناعة 

كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل المبادرة الحكومية لدعم 
القطاع الصناعي من خالل إتاحة التمويل الالزم لشركات القطاع.ونشر  
البنك المركزي كتاباً دورياً عبر موقعه اإللكتروني، تتضمن تفاصيل  
مبادرة القطاع الخاص الصناعي والتي أعلنتها الحكومة مطلع ديسمبر  

 ي:  الجاري وه

بالمائة    10مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي    100إتاحة   -
متناقص لتستخدمها في منح تسهيالت ائتمانية للشركات المنتظمة  
العاملة بالقطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها 

 مليون جنيه حتى مليار جنيه  50السنوية من 

و االيرادات السنوية للعميل واألطراف  يتم االعتداد بحجم األعمال أ  -
 المرتبطة به بصورة مجمعة. 

توجيه المبادرة إلى منح تسهيالت ائتمانية لتمويل رأس المال العامل   -
وكذلك تمويل اآلالت أو المعدات أو خطوط اإلنتاج )تمويالت  
رأسمالية( بهدف زيادة الطاقة االنتاجية وذلك وفقاً للدراسة االئتمانية  

 كل عميل من قبل البنك. المعدة ل

شهور على   3يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دورياً كل  -
 . %10 - %2أساس "سعر االئتمان والخصم + 

إيالء العناية واألولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحالل   -
 الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة. 

الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد  أال يتم استخدام المبالغ  -
تسهيالت ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في  

 الغرض الممنوح من أجله. 

في حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة يتم  -
 اسبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقاً لما يرى البنك.

حجم األعمال أو االيرادات السنوية بعد   في حالة انخفاض أو زيادة -
 : المنح عن الحد المقرر يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية 

بالنسبة للتسهيالت قصيرة األجل: يتعين السداد التدريجي وفقاً  -  1 
لبرنامج زمني محدد يتم االتفاق عليه مع العمالء مع اإلبقاء على سعر  

 عائد المبادرة لحين السداد. 

بالنسبة للتسهيالت متوسطة وطويلة األجل: يتم اإلبقاء على سعر عائد   -  2
 المصدر:مباشر المبادرة لحين انتهاء مدة التسهيل.

 المالية تقلص اقتراضها في األجل الطويل لمواجهة صعود الفائدة  

واصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها فى األجل الطويل لمواجهة  
الت الفائدة على أدوات الدين المحلى من استمرار الصعود الطفيف لمعد

أذون وسندات الخزانة لألسبوع الثانى على التوالى.وخفضت الوزارة حجم  
لتوافق على   12سنوات بنحو % 7و  3اقتراضها من السندات أجل 

مليار جنيه بينما كانت قد   3.5عروض من البنوك والمستثمرين بقيمة 
ات التى طرحت األسبوع  مليارات خالل العطاء 4أعلنت عن طلبها 

من عطاءات   73الماضى.وجاء ذلك بعدما كانت قد قلّصت اقتراضها %

 

 مرين مركزا لخدمات المستث 18مناطق حرة جديدة و  7نصر: نقيم 

كدت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، أن وزارة تتحرك بخطوات  ا
سريعة إلنشاء مناطق حرة واستثمارية، باإلضافة إلى فروع لمركز  
خدمات المستثمرين في المحافظات التي ال تتمتع بذلك.وأوضحت  
الوزيرة، أن المراكز التي سيتم إنشاؤها ستتطابق مع أحدث المعايير  

  18ية، حيث يجري العمل حاليا على تحديث وإنشاء والنظم العالم
مركزا في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستسهم بشكل كبير في  
اختصار الوقت واإلجراءات، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، 

  65مشيرة إلى أن المراكز الجديدة تتضمن وجود ممثلين عن أكثر من 
خدمات الدفع والتوقيع  وزارة، كما تتيح المراكز  27جهة تمثل 

مناطق حرة عامة،   9اإللكتروني.وأضافت الوزيرة، أنه يوجد حاليا 
منطقة    16مناطق جديدة ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى    7ويتم إنشاء  

تغطي أنحاء الجمهورية كافة.وقالت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي،  
لرفع كفاءة البنية  إن المناطق الحرة تشهد حاليا عملية تطوير شاملة 

األساسية وتطبيق الميكنة، كما تم تنفيذ إصالحات تشريعية وإدارية على  
نظم العمل في هذه المناطق، مشيرة إلى أن عدد المشروعات فيها يقدر  

مليار دوالر،   12.8مشروع، برؤوس أموال تصل إلى  1085بنحو 
المناطق  ، ويبلغ إجمالي االستثمارات في %17وبنسبة مساهمة أجنبية 

مليار دوالر.وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع في   26.3الحرة 
منطقة استثمارية جديدة، ستسهم في   12المناطق االستثمارية، بإنشاء 

ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات    500توفير  
  Economy plusالمصدر:مليار جنيه. 78ال تقل قيمتها عن 

ج الحربي" و"إنفيروتك" البريطانية تتفقان على تصنيع  مصر.."اإلنتا 
 أنظمة معالجة المياه 

وقعت الهيئة القومية لإلنتاج الحربي المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة  
"إنفيروتك" البريطانية، للتعاون في مجال تصنيع أنظمة معالجة المياه  
وتوفير الطاقة الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية.وأوضح بيان 
لإلنتاج الحربي، اليوم االثنين، أن المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون  

لمشترك بين الجانبين في مجاالت توريد وتجميع وتصنيع أنظمة  ا
معالجة وتنقية المياه، وأنظمة توفير الطاقة الكهربائية، وكذلك المشاركة  
في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير خطوط إنتاج ألواح الطاقة  
الشمسية وتدريب العاملين.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار اهتمام 

دولة بتعظيم االستفادة من الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءتها وتوفير  ال
مصادر لتدوير المياه المستخدمة وكذا االستغالل األمثل لمصادر الطاقة  
المتوفرة بالدولة وترشيد استهالكها.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي  

التعاون  لشركة "إنفيروتك" البريطانية، إن مجاالت عمل الشركة ستبدأ ب 
الحربي( من خالل    144مع شركة بنها للصناعات اإللكترونية )مصنع  

االشتراك في تنفيذ مشروعات إقامة محطات الطاقة الشمسية وأنظمة  
توفير الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع يليها التعاون في مجاالت أنظمة  

ة التي  معالجة وتحلية المياه.وأضاف باول ويليامز، أن اللقاءات السابق 
تمت بين ممثلي الجانبين والزيارة التي قام بها فريق عمل الشركة  

 144البريطانية إلى شركة بنها للصناعات اإللكترونية )مصنع 
الحربي( عززت اهتمام شركته بتحقيق شراكة استراتيجية مع وزارة  
اإلنتاج الحربي حيث عكست ما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات  

وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية.وشهد مراسم  تكنولوجية 
توقيع مذكرة التفاهم وزير الدولة لإلنتاج الحربي محمد سعيد العصار،  



 

 

مليار    3.75مليون جنيها فقط من    983األسبوع قبل الماضى لتوافق على  
مستهدفة.ودأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها 

الدين العام مع  فى األجل الطويل ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل 
.وقال  2022من الناتج المحلى اإلجمالى بحلول  80خفض نسبته إلى %

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع شبكة بلومبرج مؤخرا، 
إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى  

لماضى.يذكر  العام قبل ا  5فى السنة المالية الماضية بعدما كانت %  %30
أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع األخير من عام  

، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره األخير عن 2018
تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول اإليجابى فى نظرة المستثمرين 

 المال جريدة المصدر:بشأن أداء االقتصاد الكلى فى مصر.

وأمريكا توقعان المرحلة الثانية من اتفاق مبادرة تنمية شمال  مصر 
 ماليين دوالر  6سيناء بقيمة  

وزيرة االستثمار: االتفاقية توفر خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة  
وقعت مصر وأمريكا، اليوم، المرحلة   . ألف مواطن 400للشرب إلى 

ماليين دوالر ليصل   6سيناء بقيمة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال 
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه   مليون دوالر.  56إجمالى االتفاقية إلى 

االتفاقية تهدف إلى تحقيق أكبر اثر تنموى واجتماعى على المواطنين فى  
ألف من السكان   300شمال سيناء، حيث توفر المياه الصالحة لشرب لنحو  

ف مواطن، وستتيح سبل االنتقال  ال  100وخدمات الصرف الصحي لنحو  
للمجتمعات الريفية وتحسين البنية االساسية لتحفيز االستثمار، وتدعم 
الفئات األكثر احتياجا، والنساء والشباب، وذلك استمرارا للتعاون المثمر  

وقال السفير جوناثان كوهين، سفير الواليات المتحدة  لدى   بين البلدين.
ة الشراكة القوية والدائمة مع وزارة االستثمار  القاهرة:”تعكس تلك االتفاقي 

والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه  
تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري وبصفة  
خاصة جهود التنمية االقتصادية المهمة فى سيناء”وأضاف، ان االتفاق  

دمة األرامل والناجين من الحادث اإلرهابي الذي  سيتم توجيه أيضا لخ
، مشيرا إلى أنه خالل التعاون مع وزارة  2017استهدف قرية الروضة في  

االستثمار والتعاون الدولي خالل الفترة األخيرة، تم القيام بجهود كبيرة في  
توجيه تمويل شركاء التنمية الدوليين لخدمة المواطنين المصريين.وقالت  

ين، مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في مصر : “تأتى  شيري كارل
هذه االتفاقية وفق اولويات مصر فى تنمية شمال سيناء وعلى مدار ما 
يقرب من أربعة عقود أقام الشعب األمريكى شراكات مع الشعب  
المصري، ووفر برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو  

لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص   مليار دوالر، 30
عمل للمصريين”.وأضافت: إنه خالل األعوام الماضية تعرفنا بشكل  
أفضل علي احتياجات المواطنين في شمال سيناء، حيث حصلوا علي منح 
أمريكية لتمويل الدراسة الجامعية، ودعم ريادة األعمال، وتحسين جودة  

  حابييدة جرالمصدر:المرافق والخدمات.

 اتفاق مصري إماراتي لتعزيز الصادرات غير النفطية 

وقعت شركة االتحاد الئتمان الصادرات ) شركة حماية االئتمان التابعة  
لحكومة دولة اإلمارات( والشركة المصرية لضمان الصادرات مذكرة  
تفاهم لتعزيز العالقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.جاء  
ة  ذلك خالل منتدى اإلمارات ومصر للتجارة واالستثمار الذي نظمته وزار 

االقتصاد اإلماراتية بالشراكة مع مجلس اإلمارات للمستثمرين ومجلس  
األعمال اإلماراتي المصري، والذي يهدف إلى تزويد الشركات المحلية  

وسفير بريطانيا بمصر وجيفرى آدامز.وأعرب سفير بريطانيا بمصر،  
عن رغبة الشركات البريطانية في زيادة االستثمار بمصر خاصًة وأن  

ين شهدت خالل الفترة األخيرة تطوراً ورغبة حقيقية  العالقات بين الجانب 
في إقامة شراكات صناعية مثمرة.وأشاد جيفرى آدامز، باهتمام الدولة  
المصرية بتوفير المناخ الداعم لالستثمار من خالل اتفاقيات التجارة  
الحرة مع العديد من الدول، وإصدار قانون االستثمار الجديد والئحته  

فة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية واالقتصادية،  التنفيذية، باإلضا
وتطوير البنية التحتية، والسعي إلى االعتماد على مصادر الطاقة  
النظيفة والمتجددة، وأكد أن التعاون المشترك مع شركة "إنفيروتك" من  
شأنه دعم التصنيع المحلي في مجال تصنيع أنظمة معالجة المياه وتوفير  

ية واإلنارة بالطاقة الشمسية، مضيفاً أن قيام شركات  الطاقة الكهربائ 
اإلنتاج الحربي بتنفيذ هذه األنظمة يساهم في خفض تكلفة تصنيعها  
وتوفير العمالت األجنبية المخصصة الستيراد مكونات األنظمة المماثلة  

 المصدر:مباشر .من خارج مصر 

 بعد خفض أسعار الغاز.. مصانع األسمنت تعتمد على الفحم  

ال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة األسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد  ق
الصناعات، إنَّ معظم المصانع اتجهت إلى تنويع مصادر الطاقة منذ  

، لتعتمد على الطاقة  2016قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 
الناتجة من المخلفات الصلبة والفحم بدالً من الغاز الطبيعى.وأضاف أنه  

ر الغاز خالل المرحلة المقبلة لتصبح منافسة للطاقة  حال خفض أسعا
البديلة، ستعود المصانع للعمل به من جديد.أوضح »إسطفانوس«، أن  

دوالرات للمليون   3السعر المناسب للغاز الطبيعى يجب أال يتجاوز 
وحدة حرارية، حتى يستطيع القطاع المنافسة فى األسواق التصديرية  

من   50و% 40اضيين.وتمثل الطاقة بين التى خرج منها العامين الم
التكلفة اإلجمالية لطن األسمنت، ما دفع الشعبة لمطالبة الحكومة بإيجاد  
آليات لخفض أسعار الطاقة دعماً للقطاع.وقدرت شعبة األسمنت، تكلفة  
تحويل خط إنتاج واحد من العمل بالغاز الطبيعى إلى الفحم، بما بين  

باء توفير السيولة الدوالرية الستيراد  مليون دوالر، بخالف أع  15و  10
كيلو جرام من الوقود   100الفحم.ويحتاج طن األسمنت إلى حرق 

 650األحفورى )فحم، ومازوت، وغاز طبيعى(، ما ينتج عنه حوالى 
كيلوجراماً انبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون.ويبلغ عدد شركات  

ة اإلنتاجية المملوكة  شركة، وتبلغ القدر 19األسمنت العاملة فى مصر 
خطوط إنتاج، فى حين تبلغ    10مليون طن من خالل    19.5للدولة منها  

خط إنتاج   37مليون طن عبر  61.7القدرة اإلنتاجية للقطاع الخاص 
   المالجريدة المصدر:بحسب شعبة األسمنت.

وزارة التجارة تصدر قرارا باستمرار رسم الصادر على بعض أصناف  
   األعالف مكونات 

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار  
فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات األعالف  

جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش    600الحيوانية بواقع 
جنيه لطن النخالة    900لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و  700األرز و

جنيه لطن المواد والفضالت النباتية  900و فيما عدا سرسة األرز 
  300المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و

جنيه لطن سيالج الذرة.ونصت المادة الثانية للقرار على عدم سريانه  
على الرسائل المصدرة إلى المشروعات اإلنتاجية المقامة في المناطق  

الكميات التي توافق عليها الهيئة  الحرة داخل الجمهورية وفى حدود 
العامة لالستثمار والمناطق الحرة.وقالت الدكتورة أمانى الوصال رئيس  



 

 

في اإلمارات ومصر بمعلومات السوق وبناء شبكات من التواصل بين 
دين األعمال في البلدين.وتهدف االتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية بين البل

عن طريق إبرام عقود إعادة التأمين لتبادل المخاطر بينها من دون اللجوء  
إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، والتي تشهد الكثير من التحفظات في  
الفترة األخيرة لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول الناشئة.وستقوم  

ن الصادرات، شركة االتحاد الئتمان الصادرات، والشركة المصرية لضما
بموجب هذه الشراكة بإنشاء فريق عمل متعاون الستكشاف الفرص  
التجارية والتقنية االقتصادية، إضافة إلى تأمين شركات التخصيم والتأجير  
التمويلي، كما تم االتفاق على برنامج تدريب فني وورش عمل لتسهيل  

خبرات  وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لألسواق العالمية بتبادل ال
من خالل حلول متخصصة في مجالي التصدير واالستثمار. وأوضح 
ماسيمو فالسوني، الرئيس التنفيذي لشركة االتحاد الئتمان الصادرات، أن 
العالقات التجارية غير النفطية القوية التي تربط اإلمارات ومصر، ستمهد 

را إلى  هذه الشراكة الطريق أمام خلق فرص تجارية أكبر بين البلدين، مشي 
أن الشراكة بين االتحاد الئتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان 
الصادرات لن تعزز فقط العالقات القوية التي تربط البلدين، بل وستعزز  
أيضا تنافسية الشركات المحلية في البلدين على الصعيدين اإلقليمي  

  Economy plusالمصدر: والعالمي.

الحكومية باأللياف الضوئية خالل   عمرو طلعت: ربط جميع المؤسسات
 سنوات   3

قال عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة  
التحول الرقمي المصرية ترتكز على توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف  

 27ألف مبنى حكومي في  33ضوئية فعالة وكفء; تستهدف ربط 
مليار   5.5وبتكلفة تصل إلى شهرا،  36محافظة بالشبكة خالل 

جنيه.وأضاف خالل جلسة “التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي”  
مبنى حكومي بشبكة    800ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أنه تم ربط  

األلياف الضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، وفي المرحلة  
.وأشار طلعت إلى  محافظات   5مبنى حكومي في    1200الثانية سيتم ربط  

أن بناء مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها ولكنها مسئولية مجتمع 
بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي وكل  
جوانب وأركان الدولة.وذكر أن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل  

ترشيد وهي بناء مصر الرقمية، وأن منظومة التحول الرقمي تهدف إلى 
موارد الدولة، وحوكمة األداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل  
أيسر وأكفأ وأكثر شموال، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الدولة  
المختلفة لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية  

بيانات  التحتية والتطبيقات من أجل تمكينها من التواصل وتبادل ال
والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة  
واحدة.وأوضح طلعت أن عمليات التحول الرقمي ستسهم في توفير حجم  
ضخم من البيانات تمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن ومن 
خاللها تستطيع الحكومة التعرف على احتياجات المواطن وظروفه  

وجيه الدعم لمستحقيه، وهناك فرص هائلة للقطاع  االقتصادية ومن ثم ت 
الخاص للمشاركة في منظومة التحول الرقمي ومشروعات بناء مصر  
الرقمية.وقال وزير االتصاالت، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط  
والمتابعة واإلصالح اإلداري في بناء القدرات البشرية والتدريب في إطار  

مة اإلدارية الجديدة، وتتولى وزارة التخطيط  مشروع نقل الحكومة للعاص
والمتابعة واإلصالح اإلداري تدريب موظفي الدولة; بينما تتولى وزارة  
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التدريب التقني لوحدات التحول الرقمي  

 المصدر:اقتصاد مصر .في الحكومة 

قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار جاء بالتنسيق  
والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة  

ة العامة لتنمية الثروة الحيواينة  واستصالح األراضي والجمعية التعاوني 
ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه األصناف بالسوق المحلي  
والحد من تصديرها لألسواق الخارجية.وأضافت أنه سبق وأن طالبت  
وزارة الزراعة ومنتجو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة  

ألصناف والحد من تصديرها  والصناعة العادة االستقرار ألسعار هذه ا
حيث يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع األسعار بالسوق المحلى خاصة  
في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلي  
واالرتفاع المضطرد في أسعارها عالمياً.ولفتت إلى أنه كان قد صدر  

على   وتعديالته بشأن فرض رسم صادر  2009لسنة  59القرار رقم 
بعض مكونات االعالف حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزاري  

وأشارت  2019لسنة  18يصدر سنوياً انتهاًء بالقرار الوزاري رقم 
الوصال إلى أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات االعالف قد  
ساهم في استقرار الكميات المصدرة خالل الثالث سنوات الماضية  

ف طن سنويا حيث بلغت العام حتى نهاية  أل 225- 200لتتراوح بين 
 2018ألف طن، كما بلغت عام  197شهر أكتوبر من العام الجاري 

   حابيجريدة المصدر:( ألف طن. 208) 2017( ألف طن وبلغت عام  226)
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس شركة هواوى العالمية التعاون  

   المشترك

التخطيط والمتابعة واإلصالح  بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة 
اإلدارى، مع مارك شيه مان نائب رئيس شركة هواوى العالمية أوجه  
التعاون المشترك، وذلك خالل لقاء عقد على هامش منتدى شباب العالم  

ديسمبر   17إلى  14المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من  2019
ذات   الجاري.وذكرت ، أن السعيد استعرضت المجاالت والمشروعات 

األولوية لمصر في قطاعي التخطيط واإلصالح اإلدارى، وجهود الدولة  
فى تهيئة البيئة التشريعية واالستثمارية لتحقيق التحول الرقمي.وأشارت  
السعيد إلى جهود الدولة خالل الفترة السابقة، وما واجهته من تحديات  
  أمنية وسياسية، لتبدأ فى خطة اصالح إداري واقتصادي شامل، من
اصالحات جذرية واستثمارات في البنية األساسية، لتأهيلها بجانب بيئة  
تشريعية قوية، بما يسهم في تهيئة المجال لالستثمار في مصر، لجذب  
مزيد من االستثمارات الخاصة، واالستثمارات األجنبية باعتبارها الدافع  
والمحرك األساسي لالقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص  

دت أهمية مشاركة شركاء التنمية عند وضع الخطط والرؤي  العمل.وأك
المستقبلية، وهذا ماتنتهجه الحكومة، بأن يتم وضع كل الخطط والرؤي  
سواء أكانت طويلة المدي أو متوسطة أو خطط سنوية بالتعاون مع  
شركاء التنمية من خالل التفاعل والنقاش والحوار.ولفتت السعيد إلى  

وما    2016ادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر  برنامج اإلصالح االقتص
تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم  
الطاقة، إلي جانب تحسين مناخ وبيئة االستثمار الستعادة ثقة  
المستثمرين فى االقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع  

; وكلها جهود  القطاع الخاص، لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة
تهدف إلى تبسيط اإلجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين.من  
جانبه، استعرض نائب رئيس شركة هواوى مجاالت الدعم التى يمكن  
أن تقدمها الشركة وبحث سبل تعظيم االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت  
والمعلومات لخدمة األهداف االقتصادية والتنموية القومية، باعتبار  

  المصدر:أ.ش.ألشركة شريًكا استراتيجًيا ملتزًما نحو الدولة المصرية.ا

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 الممثل التجاري األمريكي: الصفقة التجارية ستضاعف صادراتنا للصين 

قال الممثل التجاري األمريكي روبرت اليتهايرز إن المرحلة األولى من 
الواليات المتحدة والصين والتي تم التوصل لها يوم  الصفقة التجارية بين 

الجمعة الماضي "اكتملت تماماً".وأضاف اليتهايرز في تصريحات مع 
شبكة "سي.بي.إس" أمس األحد، أن هذه الصفقة من شأنها مضاعفة  
الصادرات األمريكية إلى الصين في غضون العامين القادمين.وكان 

يوم الجمعة الماضية إتمام المرحلة  الجانبان الصيني واألمريكي أعلنا 
األولى من االتفاقية التجارية والتي كان ينتظر توقيعها منذ بداية شهر  
أكتوبر.وأسقط الرئيس األمريكي دونالد ترامب في نهاية األسبوع الماضي  
جولة جديدة من التعريفات على السلع الصينيى كان من المفترض أن تدخل  

.وأضاف الممثل التجاري أن هناك قائمة تشمل  ديسمبر  15حيز التنفيذ يوم  
مجاالت التصنيع والزراعة والخدمات والطاقة وما شابه ذلك، قائالً:  
"سيكون هناك مجموع لكل أمر من تلك االمور".وتابع: "بشكل عام، يوجد  

مليار دوالر، وضع في اعتبارك أنه بحلول العام الثاني   200حد أدنى يبلغ  
للصين إذا كانت االتفاقية سارية".وأشار إلى  سنضاعف صادرات السلع 

أنه في النهاية ما إذا كانت هذه االتفاقية برمتها ستنجح أم ال سيتحدد بناًء  
على من يتخذ القرارات في الصين وليس في الواليات المتحدة.وقال: "إذا  
كان المتشددون هم الذين يتخذون القرارات فسنحصل على نتيجة، أما إذا  

حيون يتخذون القرارات، وهو ما نأمله، فبالتالي سنحصل على  كان اإلصال
 المصدر:مباشر نتيجة أخرى".

   شهر  11في أول   %8مبيعات التجزئة في الصين ترتفع  

شهراً   11بالمائة خالل أول  8ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنحو 
هر  من العام الحالي على أساس سنوي، مع حقيقة تجاوزها التوقعات في الش

الماضي.وكشفت بيانات صادرة عن مكتب اإلحصاءات الوطني في  
بالمائة   8الصين، اليوم اإلثنين، أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 

 8.1في األشهر من يناير وحتى نوفمبر على أساس سنوي مقابل ارتفاع 
األولى من العام   11أشهر من العام.وفي األشهر الـ 10بالمائة في أول 

تريليون يوان  37.29ي، بلغ إجمالي مبيعات السلع االستهالكية الجار
تريليون دوالر تقريباً(.وباستبعاد مبيعات السيارات، فإن وتيرة   5.33)

نمو مبيعات التجزئة في نفس العام الحالي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني  
بالمائة على أساس سنوي.أما مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت،  9بلغت 

بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي   16.6ارتفعت بنحو ف
تريليون يوان.وخالل شهر نوفمبر/تشرين  9.5على أساس سنوي لتبلغ 

 3.81بالمائة لتصل إلى  8الثاني، فإن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 
بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين األول   7.2تريليون يوان مقابل ارتفاع 

ابق له.وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في ثاني  الس
بالمائة خالل الشهر   7.6أكبر اقتصاد عالمياً سوف ترتفع بنحو 

صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان  8:16الماضي.وبحلول الساعة 
يوان.    7.0048بالمائة مسجالً    0.3الصيني مقابل الدوالر األمريكية بنحو  

 المصدر:مباشر 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,054.00 1.68% السعودية

 DFMGI 3,951.00 -1.53% دبي

 ADI 41,241.00 0.74% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,812.00 0.05% الكويت 

 BSEX 679.00 1.43% البحرين

 GENERAL 3,205.00 -0.04% قطر 

 MASI 11,261.00 -0.20% المغرب 

 TUN20 56,749.00 1.66% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,191.45 0.71% أمريكا 

 S&P 500 41,241.47 0.74% أمريكا 

 NASDAQ 28,235.89 0.36% أمريكا 

 FTSE 100 17,056.36 0.31% لندن

 DAX 7,519.05 2.25% أمانيا

 Nikkei 225 3,027.42 1.44% اليابان

 %0.31 0.52 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

أعوام   4النشاط االقتصادي البريطاني ينكمش ألدنى مستوى في 
 ونصف 

  4االقتصادي في المملكة المتحدة ألدنى مستوى في  انكمش النشاط  
أعوام ونصف العام خالل الشهر الجاري.وأظهرت بيانات صادرة  
عن مؤسسة ماركت لألبحاث، اليوم اإلثنين، أن مؤشر مديري  

نقطة خالل شهر ديسمبر   48.5المشتريات المركب سجل 
سابق  نقطة المسجلة في الشهر ال  49.3بالتقديرات األولية، مقابل 

له.ويعني ذلك أن النشاط االقتصادي )والذي يشمل أداء قطاعي  
الصناعة والخدمات معاً( للمملكة المتحدة يقف في الشهر الجاري  

شهراً.وشهد نشاط الشركات بشكل عام   41عند أدنى مستوى في 
خالل الشهر الحالي تراجعاً بوتيرة هي األسرع منذ يوليو/تموز  

.كما أن الهبوط المستدام في األعمال  ، وفقاً لنتائج المسح2016
الجديدة تسبب في أكثر وتيرة هبوط في تراكم األعمال منذ يوليو  

.وبحسب البيانات، فإن النشاط الصناعي لبريطانيا انكمش  2016
أشهر،    4نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى في    47.4إلى  

  نقطة المسجلة في الشهر السابق له.وأوضحت  48.9ومقابل 
البيانات أن الخفض األسرع في اإلنتاج الصناعي والطلبيات الجديدة  
كانت العوامل الرئيسية التي شكلت ضغوطاً على مؤشر مديري  
المشتريات هذا الشهر كما أن وتيرة الهبوط األخيرة في أحجام  

.كما يواصل النشاط الخدمي  2012اإلنتاج كانت األكبر منذ يوليو 
نقطة   49كماش خالل الشهر الجاري عند في المملكة المتحدة االن 
نقطة المسجلة   49.3أشهر، مقارنة مع  9وهي أضعف قراءة في 

 المصدر:مباشر في الشهر الماضي.

 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 30/12/2019 29/12/2019 سهم مجاني لكل سهم اصلي  0.5 الشمس لالسكان والتعمير 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 18/12/2019 15/12/2019 جنيه مصرى 0.45القسط األول  المهندس للتأمين

 19/12/2019 13/05/2019 جنيه مصرى 0.2القسط الثانى  مينا للسياحة )مينا تورز( 

 19/12/2019 16/12/2019 جنيه للسهم 0.47 العربية لالسمنت 

 25/12/2019 09/06/2019 جنيه مصرى 6.2762القسط الثالث  طنطا موتورز

 25/12/2019 21/04/2019 جنيه مصرى 0.675القسط الثانى  نيركو - االهلية لالستثمار والتعمير 

 25/12/2019 22/12/2019 جنيه للسهم  3.350 والتخزينالعامة للصوامع 

 26/12/2019 23/12/2019 جنيه للسهم  1.25القسط األول  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 26/12/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الخامس  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 26/12/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303السابع القسط   العربية لمقاوالت حفر االبار

 26/12/2019 09/06/2019 جنيه للسه 0.0375القسط الرابع  الماكو   -النصر لصناعة المحوالت 

 30/12/2019 25/12/2019 جنيه للسهم  0.25القسط األول  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

 31/12/2019 21/10/2019 جنيه للسهم القسط الثانى 1 الكيماويةابوقير لالسمدة والصناعات 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 القاهرة -التجمع الخامس  –فندق تريومف  -بقاعة فيينا  عادية باكين -البويات والصناعات الكيماوية  15/12/2019

 قاعة القصر الكبير –بدار الحرس الجمهوري   عادية لالسكان والتعمير مصر الجديدة  18/12/2019

21/12/2019 
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة  

 والتوكيالت التجارية

 6 –المنطقة الصناعية الثالثة  –ش حمادة امام  181بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم  غير عادية

 اكتوبر

 ش عبد المنعم رياض المهندسين الجيزة  9قاعة إجتماعات المركز الرئيسي للشركة في  غير عادية للتأجير التمويلي )إنكوليس( الدولية  24/12/2019

 أ شارع غرناطة روكسي مصر الجديدة 5بمقر الشركة الكائن فى  عادية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 25/12/2019

 شارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة 51بفندق مريديان هليوبوليس غير عادية للنقابات المهنيةالوطنية لالسكان   26/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 77.3 -1.40  3.03   1,112,871   86,734,312   85.00   57.25  38.11% 

ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 15.00 0.94  8.54-  803,016   11,974,220   18.78   14.50  8.21% 

طلعت مصطفى  مجموعة 

 القابضة
TMGH 8.10 -1.22  18.35-  1,107,092   8,966,751   12.17   8.03  5.68% 

القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 1.33 0.45  23.84   293,302   390,543   1.59   1.05  5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 11.25 -1.83  37.85-  1,324,983   14,943,903   19.09   10.90  4.84% 

المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 16.31 -0.67  8.37   1,339,126   21,770,084   20.60   14.32  4.39% 

بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 42.00 1.08  2.41   95,053   3,996,182   48.10   40.00  2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 10.27 -1.06  18.43-  445,976   4,591,445   15.84   10.10  2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 8.10 0.12  28.00-  759,664   6,153,213   14.50   7.80  2.47% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 4.52 0.67  32.64-  1,568,220   7,057,609   6.42   4.00  2.37% 

لالستشارات الماليه  القلعة  

 اسهم عادية -
CCAP 2.16 -0.46  38.98-  4,576,340   9,912,567   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 13.85 -3.08  3.36   386,849   5,363,525   18.00   12.70  1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 9.93 9.24  2.65-  957,301   9,068,604   11.97   8.58  1.68% 

القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 12.14 0.00  39.54   -     -     13.60   8.01  1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 5.75 9.94  25.27   3,709,048   20,723,482   7.06   4.55  1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 1.84 -1.29  15.21-  6,897,008   12,660,669   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 23.78 2.10  30.37   231,353   5,462,176   29.20   16.30  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 100.00 0.26  15.25-  18,574   1,857,554   121.00   80.80  1.47% 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 10.40 0.58  -     194,379   2,036,613   12.94   9.00  1.38% 

االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 3.68 -0.81  40.93-  1,221,214   4,525,587   6.66   3.55  1.19% 

سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 8.96 -1.86  47.91-  1,853,231   16,723,407   21.30   8.00  1.13% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 5.16 -0.19  15.69-  2,817,969   14,570,058   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 6.49 6.39  7.02-  1,140,436   7,164,159   7.94   5.84  0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 2.70 0.00  18.18-  664,930   1,784,714   3.79   2.65  0.84% 

 حديد عز
ESRS 10.97 0.55  39.29-  1,420,719   15,618,176   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 0.55 0.36  5.00-  5,086,665   2,799,646   0.85   0.50  0.70% 

المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 2.46 -3.91  41.22   555,229   1,378,673   3.25   1.66  0.57% 

مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 12.02 -0.66  6.09   65,215   785,294   14.80   10.21  0.45% 

الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 5.30 0.57  21.01-  341,258   1,798,034   7.45   4.40  0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 2.39 -0.42  54.91-  302,999   728,876   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
  وقت   في  موثوق فيها  أنها  يعتقد  مصادر  شركة بريميير من  أبحاث  إدارة  قبل  من  التقرير  هذا  في   الواردة  واآلراء  المعلومات  إعداد  تملقد  .  فيه   المذكورة

  يحق . محتوياته أو  المنشور  هذا  استخدام عن الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل  ال . هانشر
 . مسبق  إشعار  دون التقرير هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

  لهذا  المتلقي  أو  القارئ   يكن  لم   إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط   نقلها  ُيقصد  معلومات   على (  المالحق   جميع  ذلك  في   بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
  من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

  محظور   المقصود  المتلقي  بخالف  شخص  أي  قبل  من  إنتاجه  إعادة  أو  توزيعه  أو  نشره  أو  البحثي  التقرير  لهذا   به  المصرح  غير  االستخدام  إن.  األشكال
 .تماًما

  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 
  


