
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

18/12/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

  13,627.19  1.66% 4.54%         618,183,872            95,743,447          367,088,500,736    ( EGX 30مؤشر )

  1,957.50  1.56% -8.94%         683,628,352          135,988,089          440,593,481,728      ( EGX 50مؤشر )

  527.08  1.10% -24.03%         149,083,056            54,446,832          185,590,628,352         ( EGX 70مؤشر )

  1,381.81  1.25% -20.00%         767,266,944          150,190,279           552,679,112,704      ( EGX 100ر )مؤش

 عناوين االخبار 

 من »إميرالد« فى البورصة منتصف يناير المقبل 28طرح % ▪

 دايس تعلن عن توزيع سهم مجاني لكل أصلي ▪

 مليار جنيه 4.5بورتو جروب تطلق مشروعاً سكنياً غرب أسيوط بـ ▪

 شمس بيراميدز تتقدم بمستندات قيد حق االكتتاب بزيادة رأس المال ▪

 أسمنت طره توضح مستجدات بيع أفران وطواحين بمزاد علني ▪

 ارتفاعا فى أرباح شركة مصر للمستحضرات  %30القابضة لألدوية:  ▪

 مليون دوالر ضختها صناديق استثمار عالمية فى مصر أمس 490 ▪

مليارات جنيه بالربع الثاني   10مصدر حكومي: دعم الوقود لن يتجاوز   ▪
 2020/201من 

 عودة »الحوافز التجارية« لسوق الحديد رغم ارتفاع األسعار العالمية ▪

 مركز لتجميع األلبان 11دانون مصر تستثمر مليون يورو إلنشاء  ▪

 مليون دوالر في مصر العام المقبل 35فاين تستثمر  ▪

-2019ماليين طن قصب السكر 9توريد مسؤول مصري:  ▪
 ..وخطة لالكتفاء الذاتي2020

مليار  18تجاوز  2019حجم إصدار سندات التوريق في مصر خالل  ▪
 جنيه

 مشروعاً بالمنطقة االستثمارية بالصف 225مصر.. طرح  ▪

 ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة مجدداً  ▪

اق تجاري شامل مع جونسون يستخدم القانون البريطاني للمطالبة باتف ▪
 2020االتحاد األوروبي بنهاية 

 2007تصاريح بناء المنازل األمريكية ترتفع ألعلى مستوى منذ  ▪

الصين وروسيا تقترحان رفع بعض عقوبات األمم المتحدة على كوريا  ▪
 الشمالية

 ارتفاع يتجاوز التوقعات لفائض الميزان التجاري في منطقة اليورو ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 114 56 9 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
78.90%

;  عرب 
2.85%

;  أجانب
18.25%

;  مؤسسات
62.67%

;  أفراد
37.32%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 من »إميرالد« فى البورصة منتصف يناير المقبل  28طرح % 

العقارى بنسبة  شركة المصريين لإلسكان فى إميرالد لالستثمار تسهم 
، كما تسهم شركة أودن لالستثمارت المالية بشكل غير مباشر بنسبة  %50
ركة إميرالد لالستثمار العقارى طرح  من رأس المال.تعتزم ش %16

من أسهمها تمثل تخارجاً لبعض المساهمين الرئيسيين  28حصة تبلغ %
رصة المصرية منتصف شهر يناير المقبل.وكشف هاشم السيد، فى البو

 50الرئيس التنفيذى لشركة المصريين لالستثمار العقارى والتى تمتلك %
التى تتضمن تقرير القيمة العادلة  من إميرالد أن األخيرة تقدمت بأوراقها 

وتقرير مراقب الحسابات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أسابيع 
لى  االنتهاء من الفحص والحصول ع– ض التسجيل.وتوقع »السيد« بغر

عدم الممانعة من الرقابة المالية بنهاية الشهر الحالى، تمهيًدا إلعداد نشرة  
الحصة المقرر طرحها ستوزع بواقع  الطرح منتصف يناير.وأكد أن 

للمؤسسات ذات المالءة المالية، وهى حصة تم الترويج لها بالفعل   %95
يها، على موافقات من مؤسسات مالية محلية وعربية للمساهمة ف  والحصول 

األخرى لالكتتاب العام للمستثمرين األفراد فى    5بينما ستخصص نسبة %
ركة »بروفيشينال« لالستشارات  سوق األوراق المالية.ولفت إلى أن ش

المالية قد انتهت من إعداد تقرير القيمة العادلة للسهم، بينما ستلعب شركة  
أنه بعد  دن« لالستثمارات المالية دور مدير ومروج للطرح.و أوضح »أو

االنتهاء من عملية الطرح سيتبعها إجراء عملية زيادة رأس مال بالقيمة  
.وأشار  2020خالل النصف الثانى من  مليون جنيه، 125اإلسمية بنحو 

مليون جنيه،   250إلى أن رأس المال الحالى لشركة »إميرالد« يبلغ 
بنيين فى  نها تمتلك موال تجاريا فى القاهرة الجديدة، كما تدير مموضحاً أ

مليون جنيه.وأشار    750القرية الذكية، مقدًرا القيمة السوقية للشركة بنحو  
رح فى سوق األوراق المالية مهم للغاية، خاصة  إلى أن اختيار توقيت الط 

بلة بسبب  أنه من المنتظر الدخول فى فترة إجازات طويلة خالل الفترة المق
ل متأثرة بالسيولة التى تم  أعياد الكريسماس.وتابع: »أسواق الخليج ال تزا

ضخها فى طرح شركة أرامكو السعودية، وبالتالى نتوقع أن يكون التوقيت  
يذ اكتتاب »إميرالد« منتصف يناير المقبل«.يذكر أن شركة  األنسب لتنف

، 50ى بنسبة %المصريين لإلسكان تسهم فى إميرالد لالستثمار العقار
 16شكل غير مباشر بنسبة %كما تسهم شركة أودن لالستثمارت المالية ب 

خالل   77من رأس المال.وارتفعت أرباح المصريين لإلسكان بنسبة %
مليون جنيه مقابل   28.7ى من العام الحالى لتسجل الشهور التسعة األول 

  المصدر:جريدة المال.2018مليون خالل الفترة المماثلة من  16.2

 دايس تعلن عن توزيع سهم مجاني لكل أصلي 

( أنه تقرر توزيع األسهم  DSCWدايس للمالبس الجاهزة )  أعلنت شركة 
قبل الزيادة   المجانية بواقع سهم واحد لكل سهم أصلي من أسهم الشركة

  .وقالت الشركة في06/01/2020وذلك اعتبارا من يوم اإلثنين الموافق 
بيان للبورصة المصرية، بأن الحق في التوزيع سيكون لمشتري السهم  

 .05/01/2020م األحد حتى نهاية جلسة يو

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  10.00   111.25  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  9.98   41.66  العامة للصوامع والتخزين

  9.80   3.36  سبأ
  9.75   2.59  المجموعة المصرية العقارية 

  9.00   9.20  اإلسكندرية مطاحن ومخابز  

 

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

 -11.55   3.60  العربية لألسمنت 

 -10.00   2.70  ية الوطنية لالستثمارات الماليةكندراالس

 -10.00   5.22  روبكس

 -9.93   4.99  راية لخدمات مراكز االتصاالت 

 -9.75   1.62  سبينالكس

   

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

  79.90   222,232,896  البنك التجاري الدولي
  13.96   52,678,040  سوديك

  11.59   47,050,088  السويدى اليكتريك
  2.35   45,509,684  القلعة 
  21.00   39,677,940  باكين

 

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

  2.35   20,019,705  القلعة 

  0.56   16,705,862  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.63   14,777,842  بورتو القابضة

  0.30   14,222,492  العربية لالستثمارات 
  1.33   11,681,108  المصرية الكويتيةالقابضة 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 مليار جنيه  4.5بورتو جروب تطلق مشروعاً سكنياً غرب أسيوط بـ

مشروع بورتو أسيوط  بورتو جروب،  -قابضة أطلق مجموعة بورتو ال
يقع  مليار جنيه. 4.5بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، باستثمارات قدرها 

مربع، ومن المقرر  ألف متر    324فداناً تعادل    77المشروع على مساحة  
من المقرر مشروع بورتو جروب المشروع أن وسنوات.  6تنفيذه خالل 

 525سكنية وفندقية، و وحدة  1900غرفة، و 100يتكون من فندق 
تر مربع، ألف م 24فيالت.سيشمل المشروع مناطق تجارية على مسلحة 

من المقرر بدء األعمال    وألف متر مربع مساحات خضراء.  55فضالً عن  
موقع المشروع خالل أيام عقب الحصول على القرار الوزاري، متوقعاً في  

وتقع مدينة ناصر  مليون جنيه في البنية التحتية للمشروع. 200ضخ نحو 
فدان بموجب القرار الجمهوري رقم   6006"غرب أسيوط" على مساحة 

تو جروب( على قطعة  .حصلت بورتو القابضة )بور2017لسنة  78
المباشر لنشاط سكني في مدينة ناصر )غرب  أرض بآلية التخصيص 

بورتو جروب، خالل التسعة   - أسيوط(.وحققت مجموعة بورتو القابضة
مليون جنيه مقابل أرباح   91.3، أرباحاً بلغت 2019ن أشهر األولى م

ت  .وتراجعت إيرادا 2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من    115.8بلغت  
 1.37جنيه، مقابل إيرادات بلغت مليار  1.26الشركة خالل الفترة إلى 

مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت  
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام   11.26بلغت الشركة أرباحاً 

عام  مليون جنيه بالربع المقارن من ال 62.7الجاري، مقابل أرباح بلغت 
 المصدر:مباشر .الماضي

 يدز تتقدم بمستندات قيد حق االكتتاب بزيادة رأس المال الشمس بيرام

لمنشآت  أعلنت البورصة المصرية، تقدم شركة الشمس بيراميدز للفنادق وا
(، بمستندات قيد حق االكتتاب منفصالً عن السهم  SPHTالسياحية )
ماليين حق.وأضافت البورصة في بيان لها اليوم الثالثاء، أنه    5األصلي بـ

االكتتاب منفصالً مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر  سيتم قيد حق  
ك مليون دوالر أمريكي، وذل 52مليون دوالر أمريكي إلى  47من 

ماليين سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها دوالر   5بإصدار 
من الشركة جاٍر    أمريكي واحد.وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة 

 16ضها على لجنة قيد.كانت الشركة أفصحت يوم  فحصها واستكمالها لعر
ديسمبر إنها ستقوم بإعداد دراسة بالقيمة العادلة للسهم من خالل مستشار  

مليون  52مالي مستقل بمناسبة زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 
فتح باب  دوالر.وأوضحت الشركة، أنها ستقوم باإلفصاح عنها قبل 

من قواعد   48ل وذلك وفقاً ألحكام المادة االكتتاب بخمسة أيام على األق 
القيد.وكانت الجمعية العامة العادية للشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت  

مليون  47احية، وافقت على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من السي 
دوالر عن طريق  ماليين    5مليون دوالر بزيادة نقدية قدرها    52دوالر إلى  

الكتتاب في أسهم الزيادة.وأقرت العمومية تداول  دعوة قدامى المساهمين ل
حق االكتتاب متصالً أو منفصالً عن السهم األصلي.يشار إلى أن الشركة  

ألف دوالر من يناير حتى سبتمبر ، مقابل   572.9حققت صافي ربح بلغ 
عام  ألف دوالر خالل نفس الفترة من ال 954.4خسائر بلغت 

  المصدر:مباشرالماضي.

   

 

 

 أسمنت طره توضح مستجدات بيع أفران وطواحين بمزاد علني 

إنها تلقت عدداً من   قالت شركة أسمنت بورتالند طره المصرية،
ظام المظاريف المنعقد أمس لبيع األفران  العروض في مزاد بن 

والطواحين القديمة.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه  
سيتم تشكيل لجنة مختصة من إدارة الشركة بفتح المظاريف  
وتقييمها، وسيتم اإلعالن عن المستجدات فور اتخاذ القرار.وكانت  

ديسمبر لبيع   16عن مزاد بنظام المظاريف يوم الشركة أعلنت 
بمصنع طره فقط والمتوقف  األفران والطواحين القديمة الخاصة 

.يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت  2013عن العمل منذ 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي،    516.56

نة من  مليون جنيه بالفترة المقار 19.6مقابل خسائر بلغت 
مليون   488.5.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 2018

مليون جنيه بالفترة المقارنة   835.16يعات بلغت جنيه، مقابل مب 
من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت  

مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل   55.3
يه بالربع المقارن من مليون جن  17.4خسائر بلغت 

  المصدر:مباشر.2018

ارتفاعا فى أرباح شركة مصر   %30القابضة لألدوية: 
 للمستحضرات  

كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة لألدوية، أن  
نتائج أعمال الشركات التابعة شهدت تحسًنا كبيًرا، على مستوى  

.أضاف  2019-2018اإليرادات واألرباح خالل العام المالى 
طبية حققت ارتفاًعا فى  حجازى أن شركة مصر للمستحضرات ال 

، مقارنة بالعام  %30ارباحها خالل العام المالى الماضى بلغ نحو 
.أوضح أحمد حجازى، أن الشركة حققت  2018-2017المالى 
مليون جنيه بنسبة   227.8مليون جنيه ايرادات، مقابل  345.3

لقابضة ان الشركة حققت  .أشار رئيس ا% 5ارتفاع بلغت نحو 
مليون جنيه،  39.1المالى الماضى بلغت صادرات خالل العام 

مؤكدا ان هناك خطة لزيادة الصادرات وفق توجيهات وزير قطاع  
  المصدر:جريدة اليوم السابعاالعمال العام.

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 ر أمس مليون دوالر ضختها صناديق استثمار عالمية فى مص  490

الفائدة على سندات الخزانة تتراجع وتوقعات بخفض أسعار العائد فى  
االجتماع المقبل للجنة السياسة النقديةضخت صناديق االستثمار العالمية  

مليون دوالر فى سوق الدين الحكومى اليوم بحسب ما نقلته وكالة   490
نباء الشرق األوسط عن مصادر بنكية.وأرجعت المصادر هذا إلى  أ
المتحدة، لتطورات اإليجابية فى االتفاق التجارى بين الصين والواليات ا

والتى أسهمت فى تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة لألسواق العالمية، 
وأدت تلك التدفقات إلى مصر إلى تراجع سعر الدوالر إلى تحت حاجز  

جنيه   15.97، ليسجل 2017نيهاً للمرة األولى منذ أول مارس ج 16
حد  قروش عن اغالق يوم األ  5للبيع، وتراجع الدوالر  16.1شراء، ولل

جنيه للبيع، وفقاً ألسعار البنك  16.15جنيه للشراء و 16.03عند 
قرًشا أمام الجنيه منذ مطلع العام الحالى،  190المركزى، وفقد الدوالر 

.وقال طارق عامر، محافظ  2018عن مستوياته نهاية  %10.6ٌمنخفًضا 
ركزى، األسبوع الماضى، إن مصر تلقت تدفقات نقدية تخطت  البنك الم

ليار دوالر خالل السنوات الماضية، مشيًرا إلى تزايد ثقة  م 200
المستثمرين األجانب فى السوق المصرى.وتراجع متوسط أسعار الفائدة  

 5تها وزارة المالية أمس االثنين ألجلى على سندات الخزانة التى طرح
على الترتيب، بينما ارتفعت   %0.135و %0.117سنوات، بمعدل 10و

مرة.وأعادت الوزارة فتح االكتتاب    2.5مرة، و  4.3معدالت التغطية إلى  
مليار جنيه، وتلقت عروضاً  2.25سنوات، بقيمة  5فى سندات أجل 

مليار جنيه، وانخفض   2.44ها مليار جنيه، قبلت من  9.7لتغطيتها بقيمة 
، فى  %13.935، مقابل %13.818 متوسط العائد على هذا األجل إلى 

   المصدر:جريدة البورصة..%13.85ى عائد واعل %13.77حين سجل أدنى عائد 

مليارات جنيه بالربع الثاني   10مصدر حكومي: دعم الوقود لن يتجاوز 
 2020/201من 

 10تتخطى تكلفة دعم الوقود في الربع الثاني من العام المالي الحالي 
من المستهدف الحكومي إذ خصصت الموازنة   مليارات جنيه، وهو أدنى

لفة  وسجلت تكمليار جنيه كدعم للوقود لكل ربع سنوي.  13.22حوالي 
على أساس سنوي خالل الربع األول من   %69دعم الوقود انخفاضا بنسبة  

مليار جنيه   23.25مليار جنيه مقارنة بـ  7.25العام المالي الحالي لتبلغ 
لعام الماضي. وتستهدف الحكومة خفض فاتورة  خالل الفترة المناظرة من ا

قارنة بنحو  مليار جنيه، م 52.963دعم الوقود في الموازنة الحالية إلى 
  ايزرنتربالمصدر:امليار جنيه في العام المالي الماضي. 89.75

 عودة »الحوافز التجارية« لسوق الحديد رغم ارتفاع األسعار العالمية 

لحوافز  المصانع للعمل بنظام البيع باتوقع تجار حديد التسليح عودة 
التجارية، لكسر حالة الركود التى ُتعانى منها األسواق فى الفترة األخيرة، 
رغم ارتفاع أسعار الخامات بصورة جماعية فى بورصة لندن للمعادن.قال  

األسواق    خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن 
ت حدتها مع بداية شهر  ة خالل الفترة األخيرة، تزايدتمر بحالة ركود كبير

ديسمبر الحالى.ورجح الدجوى، تقديم المصانع حوافز تجارية على أسعار  
البيع الرسمية خالل الفترة المقبلة، لتكسر حالة الركود فى السوق، قائالً:  

المخزون لدى  »ال بديل عن تحسين السوق بخفض األسعار لتصريف 
يد للقطاع التجاري  .الحوافز هى بيع المصانع الحدالمصانع والتجار«

»الوكالء« بأسعار أقل من األسعار الرسمية الُمعلنة، وتتفاوت بين مصنع 
وآخر بحسب المخزون لديه وحركة المبيعات فى السوق.اعتادت المصانع 

 

مليار    18تجاوز    2019حجم إصدار سندات التوريق في مصر خالل  
 جنيه

رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة   –أعلن الدكتور محمد عمران 
مليار جنيه    2مج لطرح سندات قصيرة األجل بمبلغ  الهيئة على أول برنا

ية يتيح لها تمويل لمزاولة  إلحدى شركات الوساطة في األوراق المال
( لسنة  172نشاطها، في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

ذى وضع إطارا" تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة  وال  2018
موافقة على طرح إصدار السندات قصيرة  اآلجل.وقال رئيس الهيئة أن ال

د من كفاءة  األجل يعد خطوة نوعية لسوق راس المال المصرى تزي 
وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن  

التمويل األنسب وفقا للسياسة المالية   كل جهة من اختيار أداة 
لتوجه اإليجابى لسوق  لها.وأضاف د. عمران ان الهيئة ٌتثِمن وتساند ا

رأس المال المصرى نحو السعي بخطوات ثابته آلصدار السندات بكافة  
أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك األداة من أدوات التمويل غير  

شهر الماضى عن موافقتها  المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى ال 
مليار جنية   2على اصدار برنامج سندات توريق قصيرة األجل بمبلغ 

، و اليوم توافق الهيئة على برنامج سندات إلحدى شركات الوساطة في  
مليار جنيه ، ليتجاوز حجم إصدارات سندات   2بمبلغ األوراق المالية 

  18زيد عن ومن بينها سندات التوريق ما ي  - في مصر  - الشركات 
.واكد د. عمران أن اصدار السندات  2019مليار جنيه خالل عام 

قصيرة األجل يستهدف بصورة رئيسية اتاحة التمويل لرأس المال  
العامل للشركات، وفى ذلك األطار جاءت موافقة الهيئة على اإلصدار  
األول لبرنامج السندات قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل إلحدى  

لوساطة في األوراق المالية المرخص لها من الهيئة،و بما  شركات ا
يمكنها من تفعيل نشاطها في كافة مجاالت الوساطة في األوراق المالية  
ومن بينها تمويل عمليات الشراء بالهامش لألوراق المالية )إقراض  
المتعاملين لشراء األوراق المالية(.أوضح د. عمران أن قرار مجلس  

سبق وحدد الشركات    2018( لسنة  172بة المالية رقم )  إدارة هيئة الرقا
والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة األجل  
وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم  
،والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد األنشطة المالية غير  

بنوك الخاضعة لرقابة البنك  إضافة إلى ال  -بعد موافقة الهيئة   -المصرفية 
المركزي المصري وبشرط موافقته ، والمؤسسات المالية الدولية  
واإلقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية  
مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه األوراق المالية  

مهورية مصر العربية  بموجب االتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون ج
طرفاً فيها ومن بينها البنك األوروبي إلعادة التعمير واإلنشاء ومؤسسة  
التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية ، والشركات  
الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب  

ة أو التعريف  األوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئ 
الصادر لها عن البنك المركزي المصري.وأضاف د. عمران أن تلك  
النوعية من أدوات الدين قصيرة األجل تصدر بقرار من مجلس إدارة  
شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناًء على عرض الشريك أو  

بناًء على تفويض من  -الشركاء المديرين في شركات التوصية باألسهم  
، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من  -العامة للشركة  الجمعية  

األشخاص االعتبارية، وذلك لمدة ال تجاوز اثنتي عشر شهراً  
لإلصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج اإلصداراتكما شدد عمران بأن  



 

 

ل سبتمبر  تقديم حوافز للتجار مع تراجع أداء السوق، وكان آخرها خال
يه للطن كأقل حافز، جن   400التى تراوحت وقتها بين  وأكتوبر الماضين، و

جنيهاً للطن كأعلى حافز.تأتى توقعات تقديم حوافز من المصانع  1150و
للتجار رغم االرتفاعات الجماعية فى أسعار خامات تصنيع حديد التسليح 

والًرا للطن، د 30فى بورصة لندن للمعادن، وأبرزها »البليت« بارتفاع 
الماضى.ارتفعت أيًضا  دوالر فى نوفمبر 400ا مقابل دوالرً  430ليبلغ 

دوالًرا للطن  320دوالًرا للطن، لتصعد إلى  25أسعار »الخردة« بقيمة 
دوالًرا للطن فى نوفمبر الماضى، وارتفعت أسعار الـ»أيرون   295مقابل  

وفمبر الماضى.قال  دوالًرا نهاية ن  83دوالًرا للطن مقابل  92أور« إلى 
ارة حديد التسليح، إن ، رئيس شركة أروميكس جروب لتجمحمود سالمة

 250مصانع حديد »السويس للصلب« تبيع بأسعار أقل من المعلنة بنحو 
ألف جنيه    10.300ألف جنيه مقابل    10.050جنيًها للطن، لتنخفض إلى  

رى  أسعار رسمية.أضاف أن مصانع »المصريين للصلب« تبيع هى األخ 
جاءت بهدف  جنيه للطن، واعتبر أنه  300و بأسعار أقل من المعلنة بنح

آالف جنيه   10تشجيع المبيعات فى السوق، ليتم بيع الحديد للتجار بسعر 
  المصدر:جريدة البورصةألف جنيه السعر المعلن. 10.3للطن، مقابل 

 مركز لتجميع األلبان  11دانون مصر تستثمر مليون يورو إلنشاء  

ون لحكومية والقانونية بشركة دان حنان نايل رئيس قطاع الشؤون اقالت 
مصر لصناعات األلبان، إن الشركة ضخت أكثر من مليون يورو  
استثمارات، في مراكز تجميع األلبان لتمكين صغار منتجي  
األلبان.وأضافت حنان نايل، خالل زيارة لمزرعة الشركة أمس االثنين، 

، مركز تجميع 11مرحلتين إلنشاء أن هذه االستثمارات تمت على 
ثالثة للتوسع في المشروع خالل العام   وتستهدف الشركة تنفيذ مرحلة 

المقبل.وذكرت أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتحسين إنتاجية  
األلبان التي تستخدمها في مصنعها في مصر، باالضافة إلى مزرعتها 

لصناعات األلبان، تحقيق  بمدينة النوبارية.وتستهدف شركة دانون مصر 
ف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  اف استراتيجية تتوافق مع أهداأهد 9

، واستراتيجة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لنايل.وتغطي  2030
من االحتياجات   %50مزرعة شركة دانون مصر "دانون فارم" لأللبان 

 105فداًنا، وتنتج    154رعة  المحلية للشركة من األلبان.وتبلغ مساحة المز
اشية من فصيلة "هولشتاين فريزيان"،  نان من الحليب يومًيا، وتضم مأط

رأس ماشية للحظيرة الواحدة،  300حظيرة بمتوسط  16وتحتوي على 
وقالت حنان نايل إن المزرعة تخضع بالكامل لنظام رقابة    وفقا لحنان نايل

ألبقار المنتجة لأللبان أو  صحية صارم، سواء بالنسبة للرعاية الصحية ل
تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية  لبان المنتجة، والتي يجب أن  األ

قبل نقلها للدخول في تصنيع منتجات األلبان المختلفة للشركة.وأضافت أن 
الشركة توفر بالتعاون مع البنك األهلي المصري فرص عمل للشباب رواد  

ي القرى  العمدة" لبيع منتجات الشركة فاألعمال من خالل إتاحة سيارة "
اجد فيها.ودانون هي شركة تابعة لشركة دانون والمناطق التي ال تتو

العالمية العاملة في مجال األغذية، وأنتجت أول منتج في مصر "بيبي  
، وتنتج 2006، وأنشأت مصنعها في مصر عام 1960الك" في عام 

 غذية الحياة المبكرة )بيبيالك)زبادي دانون، دانيت، أكتيفيا، ودانجو( وت 
من إجمالي   %45األوسط وشمال أفريقيا  وأبتاميل(.وتمثل منطقة الشرق

 24.7مبيعات الشركة العالمية والتي بلغت مبيعاتها العام الماضي نحو 
 المصدر:مصراويمليار يورو.

 

 

يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال األوراق المالية  
بنشاط ترويج وتغطية االكتتاب، والتي يقع  المرخص لها من الهيئة 

عليها مسئولية التأكد من المالءة المالية لألشخاص الطبيعيين الذين 
يقومون باالكتتاب.ونوه رئيس الهيئة أن المادة الخامسة من قرار  
المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة األجل  

رة اكتتاب أو مذكرة معلومات  لالكتتاب العام أو الخاص بناًء على نش
وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك ، كما أجازت قيد السندات القصيرة  
األجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب األوراق المالية  
بالبورصة المصرية ، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين  

رصة المصرية.كما اقتصرت  المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبو
المادة السادسة من قرار المجلس االكتتاب الخاص في السندات قصيرة  
اآلجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهم على سبيل  

 الحصر: 

 البنوك الخاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي المصري.  -1
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 صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.  -4

صناديق االستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق   -5
أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة  

 بالسياسة االستثمارية لتلك الصناديق. 

تي تمارس أحد  من بين الشركات ال الشركات التي تحددها الهيئة -6
 األنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة إلشرافها ورقابتها. 

ومن األشخاص ذوي المالءة المالية ويقصد بهم األشخاص الطبيعية  
ذوي الخبرة التي ال تقل عن ثالث سنوات في مجال االئتمان وإدارة  

لدى أي بنك أو  األموال واالستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل 
تامين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، باإلضافة إلى   شركة 

االشخاص الطبيعية المالكة ألوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد  
قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على 
األقل بخالف الجهة المصدرة. وأخيرا الشركات التي ال يقل رأسمالها  

ه مصري.كما راعت الهيئة في قرارها التنظيمى  مدفوع عن مليون جني ال
لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة األجل كأحد أنواع األوراق المالية  
أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين اإلصدار  
المستقل والذى ال يقل عن سبعة أيام وال يتجاوز اثنتى عشر شهرا ،  

تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو   بناء على برنامج الواألصدار 
الجهة المصدرة خالل فترة السنتين ، إقرار إصدارات متعددة بموجب  
البرنامج وفقاً للشروط واألحكام العامة واإلفصاحات األخرى المحددة  
في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط  

مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً   االكتتاب العام أو كل إصدار وبنشرة 
بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين 
عمل على األقل من نشر النشرة في حالة االكتتاب العام أو توزيع مذكرة  
المعلومات على المستثمرين في حالة االكتتاب الخاص. كما حددت  

سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، لقيمة االسمية لكل الضوابط بأال تقل ا
 أو ما يعادلها بالعملة األجنبية. 

 

 



 

 

 مليون دوالر في مصر العام المقبل  35فاين تستثمر  

ر في مصر  مليون دوال  35عتزم مجموعة فاين الصحية القابضة استثمار  
منتجات جديدة وزيادة   خالل العام المقبل لزيادة خطوط اإلنتاج وإضافة 

أسطولها من الشاحنات، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة جيمس  
مايكل في مقابلة مع رويترز أمس. وأوضح مايكل أن شركته تصدر حاليا 

قال إن من إنتاجها في مصر إلى أوروبا والدول األفريقية. و %25 حوالي 
مصر، بعدما كانت  شركته قفزت إلى المركز الثاني في سوق الحفاضات ب 

بالمركز الخامس قبل عامين فقط. وكانت شركة فاين القابضة قد أعلنت  
مليون جنيه على   120العام الماضي أنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 

، إلضافة خطوط إنتاج جديدة في قطاع المناديل وحفاضات  2018مدار 
العامين طفال، ليصل بذلك إجمالي استثمارات الشركة في مصر خالل األ

 زايرنتربالمصدر:ا.مليار جنيه 2.25الماضيين إلى 

-2019ماليين طن قصب السكر 9مسؤول مصري: توريد 
 ..وخطة لالكتفاء الذاتي 2020

الثالثاء، إن بالده تستهدف  قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، اليوم 
 2020-2019ماليين طن من قصب السكر خالل عام  9توريد 
وأوضح مصطفى عبدالجواد رئيس  ألف طن من السكر.   950إلنتاج

مجلس المحاصيل السكرية بالوزارة، أنه تمت خالل العام الجاري زراعة  
اية  ألف فدان قصب سكر، مضيفاً أن موسم التوريد سيبدأ في نه  340نحو  

ألف فدان ببنجر    600أنه جرت زراعة أكثر من  وأضاف  الجاري،  ديسمبر
ويبدأ موسم زراعة  مليون طن من السكر.  1.54السكر هذا العام، بإنتاج 

وتابع عبدالجواد: "حققنا .يونيو  30وينتهي في    بنجر السكر في أول فبراير 
في المائة اكتفاًء ذاتياً من السكر وخالل أربع إلى خمس سنوات سنحقق    80

وقال  االكتفاء الذاتي كامالً من السكر ومن المحتمل أن نصدر إلى الخارج". 
رئيس مجلس المحاصيل السكرية بالوزارة، إن الحكومة بصدد تطوير  

رتفعت  واسنة بدون تطوير. 50مصانع السكر التي مرَّ عليها أكثر من 
جنيه في الطن، خالل األسبوع    600أسعار السكر بالسوق المصري، بنحو  

جنيه بداية األسبوع الجاري،  6300مقابل   6900الجاري، ليسجل الطن
  المصدر:مباشربحسب رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصري.

 مشروعاً بالمنطقة االستثمارية بالصف  225مصر.. طرح  

أعلنت وزارة االستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة لالستثمار  
والمناطق الحرة عن إنشاء وطرح المنطقة االستثمارية بمدينة الصف  

  21وحدات حرفية و 204منقسمة على مشروعاً  225خالل  من
معرضاً.وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثالثاء، أن المشروعات  
كاملة التشطيب والمرافق، والكهرباء والمياه والصرف صحي  

متراً مربعاً  30واتصاالت وإنترنت، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 
ا كافة  ة، على أن ُتصدر لهمتر مربع للورشة الواحد 300وحتى 

الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،  
وذلك وفقا ألحكام قانون االستثمار والئحته التنفيذية.وتستهدف الوزارة  
جذب استثمارات في كافة المجاالت الحرفية والتجارية للعمل في  

ة  نه ستتم إتاحة كراس المنطقة االستثمارية الجديدة.وذكرت الوزارة أ
الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة االستثمارية بمدينة الصف،  
بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق  

ديسمبر   17الحرة بشارع صالح سالم بالقاهرة، بداية من اليوم الثالثاء  
موعد   .وأكدت أن أخر2019ديسمبر  31، حتى يوم الثالثاء 2019

، موضحة أنه سيتم تقديم 2020يناير    15يوم األربعاء    لتلقي العروض
طلبات حجز الوحدات بالمنطقة االستثمارية من خالل الموقع  

أو من خالل مركز   www.investinegypt.gov.egاإللكتروني 
خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  

طلب التقديم نوع النشاط  هرة.وتابعت: يتضمن  بشارع صالح سالم بالقا
الذي سيتم إقامته، والمستندات واألوراق المنصوص عليها بكراسة  
الشروط، للتقديم إلكترونياً أو ُتسلم باليد من خالل المقر.وبحسب البيان، 
يمكن للراغبين التقدم ألكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة،  

ة والمحددة بكراسة الشروط،  قا للنقاط التنافسي على أن تتم المفاضلة طب 
سنة قابلة للتجديد، كما يتم   15وسيتم التعاقد بنظام حق االنتفاع لمدة 

إصدار كافة الموافقات والتراخيص الالزمة للمشروعات من الهيئة  
العامة لالستثمار بإجراءات ميسرة. حيث من المتوقع تحقيق نسبة  

.وسبق أن  2020من خالل الربع األول  في المائة 80إشغال تتعدى الـ
وقعت وزارة االستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات  
الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتأسيس ثالث مناطق استثمارية  
في ميت غمر وبنها والصف، ونص البروتوكول على توفير التمويل  

جهاز تنمية  والتدريب والدعم الفني ألصحاب المشاريع، ويقوم 
ماليين جنيه   10ات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى المشروع

ألصحاب المشروعات، لشراء اآلالت والمعدات أو رأس المال العامل،  
سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.وأعلنت   6لمدة سداد تصل إلى 

وحدة كاملة   147وزارة االستثمار والتعاون الدولي منذ ايام طرح 
  26االستثمارية ببنها حتى يوم الخميس والمرافق بالمنطقة التشطيب 
، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم األحد  2019ديسمبر 

  المصدر:مباشر.2020يناير  12

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة مجدداً 

طالب الرئيس األمريكي دونالد االحتياطي الفيدرالي بخفض معدالت  
وخفض االحتياطي  اً، كما دعاه إلى إطالق التيسير الكمي. الفائدة مجدد

مرات في العام الجاري، لتقف عند مستوى   3الفيدرالي معدالت الفائدة 
ولكن في اجتماعه األخير، بالمائة. 1.75بالمائة إلى  1.50يتراوح بين 

قرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة، مشيراً إلى أنه يتوقع عدم تحريك 
وقال الرئيس األمريكي في تغريدة عبر  االقتراض في العام المقبل.   تكاليف
"سيكون رائعاً جداً إذا قام االحتياطي الفيدرالي بالمزيد من الخفض  "تويتر"

وتابع ترامب: "الدوالر قوي جًدا مقابل  لمعدالت الفائدة، والتيسير الكمي".
العمالت األخرى وال يوجد تقريًبا أي تضخم، هذا هو الوقت المناسب  

  المصدر:مباشرلخفض الفائدة، و سوف ترتفع الصادرات بشكل كبير".

جونسون يستخدم القانون البريطاني للمطالبة باتفاق تجاري شامل مع  
 2020اية  االتحاد األوروبي بنه 

سيستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية االنفصال  
في دفع االتحاد صوب    2020الفوري عن االتحاد األوروبي في نهاية عام  

شهرا.وفي أجرأ خطوة   11إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 
م  ت يوم الخميس، سيستخد منذ فوزه بأغلبية في االنتخابات التي أجري 

جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة االنتقالية في إطار  
.وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثالثاء  2020البريكست لما بعد عام 

”بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية االنسحاب  
لمملكة المتحدة  لى أي تمديد“.وتدخل االجديد سيمنع الحكومة من الموافقة ع

يناير فترة انتقالية تظل فيها  31بعد خروجها من االتحاد األوروبي في 
عضوا باالتحاد في كل شيء فيما عدا االسم بينما يحاول الجانبان التوصل  
التفاق بشأن عالقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.وسيتضمن أي اتفاق  

وقواعد المنشأ إلى  من الخدمات المالية  للتجارة الحرة كل شيء بدءا 
التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق  
وتسلسل أي صفقة مستقبلية ما زال خاضعا للنقاش.وانخفض الجنيه  

في المئة في التعامالت اآلسيوية مسجال  0.7اإلسترليني بما يصل إلى 
ومن خالل  مرة.    )آي.تي.في( النبأ أول دوالر بعدما أذاعت قناة    1.3236

في    2020إدراج وعده االنتخابي بعدم تمديد الفترة االنتقالية لما بعد نهاية  
حيز القانون، يخفض جونسون الفترة المتاحة إلبرام اتفاق تجاري إلى ما 

شهرا من نحو ثالث سنوات.ورغم أن األغلبية الكبيرة التي    11و  10بين  
يح تعديل القانون إن هو اضطر  ه قدرا من المرونة يت حققها جونسون تعطي 

لهذا، فإنه يبعث برسالة إلى االتحاد األوروبي الذي حذر زعماؤه لندن من 
أن األمر سيتطلب مزيدا من الوقت للتوصل التفاق تجاري شامل.وقال  
جونسون والرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم االثنين إنهما يتطلعان 

اتفاق ”طموح“ للتجارة الحرة بين الوثيق والتفاوض على  لمواصلة التعاون  
  المصدر:رويترزالبلدين.

 2007تصاريح بناء المنازل األمريكية ترتفع ألعلى مستوى منذ  

ازل في الواليات المتحدة في الشهر الماضي  ارتفعت تصاريح بناء المن 
عاماً، كما صعدت عمليات البدء في البناء    12ألعلى مستوى في أكثر من  

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، خالل نفس الفترة. 
اليوم الثالثاء، أن تصاريح بناء المنازل األمريكية سجلت وتيرة سنوية عند 

  الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو  خالل نوفمبر مليون تصريح 1.48
وكانت توقعات  بالمائة عن الشهر السابق له.  1.4، بزيادة 2007لعام 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,027.00 -0.37% السعودية

 DFMGI 3,949.00 -0.05% دبي

 ADI 41,423.00 0.17% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,810.00 -0.14% الكويت 

 BSEX 679.00 0.04% البحرين

 GENERAL 3,212.00 0.34% قطر 

 MASI 11,330.00 0.61% المغرب 

 TUN20 51,122.00 0.25% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,192.52 0.03% أمريكا 

 S&P 500 41,451.70 0.24% أمريكا 

 NASDAQ 28,267.16 0.11% أمريكا 

 FTSE 100 17,075.20 0.11% لندن

 DAX 7,525.28 0.08% أمانيا

 Nikkei 225 3,015.98 -0.21% اليابان

 %0.50- 0.52 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

ة على  الصين وروسيا تقترحان رفع بعض عقوبات األمم المتحد 
 كوريا الشمالية 

مسودة قرار لمجلس األمن التابع لألمم  قدمت الصين وروسيا 
المتحدة بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية  

”بمواصلة الحوار بين  ”بغرض تحسين حياة السكان المدنيين“.
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على كل  الواليات المتحدة و

المستويات بهدف تأسيس عالقات جديدة بين البلدين وبناء ثقة  
متبادلة والمشاركة في جهود إرساء سالم دائم ومستقر في شبه  
الجزيرة الكورية بأسلوب مرحلي ومتزامن“.وتعفي المسودة من  

لشمالية  عقوبات األمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا ا
  المصدر:رويترزوكوريا الجنوبية في مجاالت السكك الحديدية والطرق.

ارتفاع يتجاوز التوقعات لفائض الميزان التجاري في منطقة  
 اليورو 

ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع  
الماضي، مع زيادة الصادرات وتراجع   خالل شهر أكتوبر

ت صادرة  " أن فائض الميزان التجاري  وكشفت بيانا الواردات 
مليار يورو خالل شهر أكتوبر   24.5لمنطقة اليورو زاد إلى 

مليار يورو المسجلة في   18.7بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 
الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.وكانت تقديرات المحللين تشير  

  19.7 التجاري سوف يصعد إلى مستوىإلى أن فائض الميزان 
وبالنسبة لواردات منطقة اليوو،   .مليار يورو خالل شهر أكتوبر

وهو مستوى أقل من    مليار يورو في شهر أكتوبر 175.6فسجلت 
مليار يورو.في حين   177.2المسجل في الشهر السابق له والبالغ 

  مليار يورو خالل  200.1صعدت صادرات منطقة اليورو إلى 



 

 

 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 

 

 نقدية( )التوزيعات ال  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  اقناة السويس لتوطين التكنولوجي

 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 0.0375ط الرابع القس  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 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية

 

 الجمعيات العمومية 

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

 قاعة القصر الكبير –بدار الحرس الجمهوري   عادية مصر الجديدة لالسكان والتعمير  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 ( الدولية للتأجير التمويلي )إنكوليس 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 الوطنية لالسكان للنقابات المهنية 26/12/2019

 

 

 

 

 

 1.41المحللين تشير إلى أن تصاريح بناء المنازل األمريكية سوف يسجل  
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تصاريح مليون تصريح خالل نفس الفترة.

بالمائة خالل الشهر الماضي   11.1ء في الواليات المتحدة بنسبة  البنا
مليون  1.334عند سجلت مستوى  2018مقارنة بنفس الفترة من عام 

  ر:مباشالمصدرتصريح.

مليار يورو المسجلة في الشهر السابق   195.9كتوبر مقابل شهر أ
 له. 



 

 

 ( EGX 30 index)  30س لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكا

 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% 

مجموعة طلعت مصطفى  

 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  

 رمص 
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% 

ر لالسكان مدينة نص 

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

القلعة لالستشارات الماليه  

 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% 

كونستراكشون  اوراسكوم

 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% 

كيماوية الصناعات ال

 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 علومات الم 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  قصديُ   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  يالبحث   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

 

 

 

 تصال مسؤولي اال

 

 ادارة البحوث 
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