
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

26/12/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 13,747.68 -0.42% 5.46% 161,231,232 30,893,864 379,687,723,954 ( EGX 30مؤشر )

 1,950.89 0.30% -9.25% 181,108,656 45,734,169 453,966,852,515 ( EGX 50مؤشر )

 527.84 0.27% -23.92% 45,937,136 25,431,039 191,542,125,140 ( EGX 70مؤشر )

 1,386.17 0.15% -19.75% 207,168,368 56,324,903 571,229,849,094 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 إم.إم جروب تستثمر في مجال بيع وتقسيط السيارات  ▪

سوديك والمجتمعات العمرانية توقعان عقداً مع بنك مصر   ▪
 لمشروع "زايد" 

مليون   36.7تابعة للسويدي إلكتريك تفوز بعقد في مدغشقر بـ ▪
 دوالر  

المحكمة االقتصادية تؤجل دعوى أقلية أمريكانا ضد المساهم   ▪
 الرئيسى  

   2019مليون جنيه عن نوفمبر  7إدارة راكتا تعتمد خسارة بـ  ▪

المالية والصناعية تجري تركيب وحدات إنتاج بمصنع أسيوط   ▪
 والعين السخنة  

يؤكد طرح شركات القوات المسلحة في البورصة   السيسي  ▪
 المصرية 

قبل إرسالها    91لسنة    203تعديالت قانون قطاع األعمال العام   ▪
 للبرلمان  

  30اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز لحفر  4مصر.. ▪
 بئراً 

مدبولي يكشف مالمح استراتيجية إدارة ملفي “االستثمار”   ▪
 و”اإلصالح اإلداري” 

االتحاد األوروبى يناقش مع الحكومة مشروعات المياه   ▪
 المستقبلية  

 ترامب سيوقع اتفاق التجارة بين الواليات المتحدة والصين   ▪

روسيا تدرس إصدار سندات دولية بعملة غير الدوالر في   ▪
2020 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
انخفض االسهم التي 
 سعرها

االسهم التي لم 
 يتغير سعرها
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 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
;  عرب 56.72%

1.75%

;  أجانب
41.53%

;  مؤسسات
89.13%

;  أفراد
10.86%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 إم.إم جروب تستثمر في مجال بيع وتقسيط السيارات 

قالت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إن المجلس قرر  
للتجارة العامة العاملة بقطاع بيع في شركة تمويل  %50االستثمار بنسبة 
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس اإلدارة  .وتقسيط السيارات 

قرر فتح فروع جديدة لخدمة أنشطة الشركة.وحققت الشركة أرباحاً بلغت  
مليون جنيه خالل الفترة من يناير، حتى سبتمبر الماضي، مقابل    370.07

فترة المقارنة من العام الماضي، مع مليون جنيه بال 233.6أرباح بلغت 
األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة  

مليار جنيه بالفترة المقارنة    5.4مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت    7.7إلى  
.وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة خالل الربع الثالث  2018من  

 74.4مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  104.5من العام الجاري إلى 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 2018مليون جنيه بالربع المقارنة من 

مليون جنيه خالل فترة التسعة أشهر،   296.8حققت الشركة أرباحاً بلغت  
 المصدر: مباشر.2018مليون جنيه بالتسعة أشهر األولى من  222.15مقابل 

توقعان عقداً مع بنك مصر لمشروع   سوديك والمجتمعات العمرانية 
 "زايد" 

(  OCDIسوديك ) -وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار 
"  ESCROWوهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقد حساب وسيط "

فدان في مدينة زايد الجديدة.وقال   500مع بنك مصر على مشروع الـ 
ي بيان يوم األربعاء، إن العضو المنتدب لشركة سوديك ماجد شريف، ف

ذلك العقد يمثل بداية شراكة طويلة األجل مع البنك، حيث نرى مجاالً  
ألوجه تعامل مختلفة عديدة في المستقبل.من جانبه، أكد حسام عبدالوهاب  
نائب رئيس البنك، حرص مصرفه على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته  

دماته بصورة أكثر كفاءة.و  بما يتناسب مع احتياجات عمالئه بهدف تقديم خ
"ESCROW  عقد يضم ثالثة أطراف يحتفظ طرف ثالث بسند ال يسلّمه "

إال بعد أن يفي الطرف المستفيد بشروط معينة.وكانت قالت سوديك في  
"  VYEديسمبر الجاري، إنها أطلقت المرحلة األولي من مشروع " 23

ديدة، وقامت ببيع فدان بمدينة زايد الج  500للبيع، وتبلغ مساحة المشروع  
وحدات بالمرحلة األولى خالل يومين من طرحها بقيمة مليار جنيه، 

مليار جنيه من المشروع كامالً.وكان العضو المنتدب   43متوقعه تحيقي 
سوديك توقع لـ "مباشر"،   -لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار  

تمعات العمرانية  طرح المرحلة األولى من مشروع الشراكة مع هيئة المج
في الشيخ زايد بالربع األخير من العام الجاري أو الربع األول من العام  

مليون جنيه   506.09المقبل.يشار إلى أن حققت الشركة أرباحاً بلغت 
 612.9خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ي االعتبار حقوق  ، مع األخذ ف2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من 
مليار جنيه، مقابل    3.2األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  

مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى    1.8إيرادات بلغت  
مليون جنيه خالل   168.17أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 

مليون جنيه   238.8غت الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بل
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  2018بالفترة المقارنة من 
مليون جنيه خالل فترة التسعة أشهر األولى   28.4الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  142.6من العام، مقابل أرباح بلغت 
 المصدر: مباشر .2018

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  14.12   16.00  المشروعات الصناعية والهندسية

  9.91   0.24  ماريديف

  8.27   9.30  إبن سينا فارما
  7.72   11.58  وادي كوم إمبو

  5.10   10.30  إم تي أي 

 

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

 -60.00   0.60  شمال إفريقيا لالستثمار العقاري 

 -13.29   35.95  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 -9.95   13.76  المصرية للمشروعات السياحية العالمية 

 -9.08   1.48  سبينالكس

 -4.81   9.30  ممفيس لالدوية

   

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

  81.65   28,933,684  البنك التجاري الدولي
  2.28   16,505,222  القلعة 

  10.70   16,182,072  حديد عز
  9.30   11,546,348  إبن سينا فارما

  9.13   10,902,556  سيدى كرير للبتروكيماويات

 

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

  2.28   7,284,484  القلعة 

  0.55   6,614,750  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.29   6,139,348  العربية لالستثمارات 

  1.83   4,223,976  بالم هيلز 
  0.61   2,790,206  بورتو القابضة

 
  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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   مليون دوالر 36.7تفوز بعقد في مدغشقر بـتابعة للسويدي إلكتريك 

قالت شركة السويدي إلكتريك، إن شركتها التابعة اسكرا أموكوا لقياس  
تعاقدت على توريد عدادات ذكية في   - %99المملوكة بنسبة -الطاقة 

مدغشقر لصالح الكهرباء والمياه.وأضافت الشركة في بيان لبورصة  
ألف عداد ذكي بقيمة   454يشمل توريد مصر، يوم األربعاء، أن العقد 

سنوات.يشار إلى أن  3مليون دوالر، على أن تبلغ مدة التنفيذ  36.7
مليار جنيه خالل الفترة من يناير حتى   2.78الشركة حققت أرباحاً بلغت 

مليار جنيه بالفترة المقارنة من   3.57سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  
حقوق األقلية. وارتفعت إيرادات الشركة   ، مع األخذ في االعتبار2018

مليار   30.3مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  34.5خالل الفترة إلى 
. وعلى أساس ربعي، حققت الشركة  2018جنيه بالفترة المقارنة من 

مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري،   831.5أرباحاً بلغت 
المصدر:  .2018ه بالفترة المقارنة من مليار جني  1.16مقابل أرباح بلغت 

 مباشر

   2019مليون جنيه عن نوفمبر  7إدارة راكتا تعتمد خسارة بـ 

(، أنه بجلسة  RAKTراكتا ) – أعلنت شركة العامة لصناعة الورق 
، وافق مجلس اإلدارة على اعتماد نتائج 24/12/2019الثالثاء الموافق 

، والتي  30/11/2019حتى  2019/ 01/07األعمال عن الفترة من 
مليون جنيه.كما أوضحت المؤشرات    20.058أظهرت تحقيق مبيعات بـ  

 01/07/2019مليون جنيه في الفترة من  43.753تحقيق خسارة بلغت 
مليون جنيه عن نوفمبر   7.638، وخسارة بـ 30/11/2019حتى 
 المصدر: البورصة المصرية.2019

ج بمصنع أسيوط والعين  المالية والصناعية تجري تركيب وحدات إنتا
   السخنة

قالت شركة المالية والصناعية المصرية، إنه جاٍر تركيب وحدة إنتاج سماد  
لمصنع أسيوط ومشروع العين السخنة.وأضافت الشركة في بيان لبورصة  
مصر، يوم األربعاء، أنه من المقرر تشغيل وحدة اإلنتاج خالل  

مليون جنيه خالل الفترة من   127.4.وحققت الشركة أرباحاً بلغت  2020
مليون جنيه بالفترة    88.26يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وكانت  2018المقارنة من 
المؤشرات المالية المستقلة، أظهرت خالل التسعة أشهر األولى من 

سنوي، بأرباح بلغت    بالمائة على أساس  10، تراجع أرباحها بنسبة  2019
مليون جنيه بالفترة   60.7مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  54.5نحو 

المقارنة من العام الماضي.وخالل النصف األول سجلت صافي ربح مجمع 
مليون جنيه بالستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مع األخذ    72.13بلغ  

 المصدر: مباشر في االعتبار حقوق األقلية.

 

المحكمة االقتصادية تؤجل دعوى أقلية أمريكانا ضد المساهم  
 الرئيسى  

أجلت محكمة القاهرة االقتصادية نظر الدعوى المقامة من مساهمى  
أمريكانا   –األقلية فى المصرية للمشروعات السياحية العالمية 

(EITP »ضد كل من »أديبتيو اإلماراتية ،)-هم الرئيسى  المسا
المستشار المالى المستقل الذى تولى تقييم  - و»فينكورب«    -بالشركة

إلى جلسة االثنين  - أسهمها المقيدة فى البورصة المصرية
المقبل.وقالت مصادر مطلعة على األزمة إن جلسة أمس شهدت  
حضور جميع األطراف، وطالب الفريق القانونى لشركتى  

الطالع على كل  »أديبيتو« و»فينكورب« بالتأجيل ل
مصر« قد أقاموا  -المستندات.وكان مساهمو األقلية فى »أمريكانا

دعوى قضائية ضد »أديبتيو« و»فينكورب«، بعد إعداد تقرير قيمة  
جنيهات، وهو ما رفضته هيئة الرقابة   4عادلة ألسهم الشركة عند 

المالية بداعى عدم المنطقية، فى وقت يتداول فيه السهم قرب  
جنيها.وأكدت المصادر أن محامى مساهمى األقلية   17مستويات 

أدخل »أديبتيو« ضمن القضية لمنحها كامل الفرصة للدفاع عن  
نفسها.ولفتت إلى أن الجلسة شهدت لغطاً حول مدى قانونية إفراج  
»الرقابة المالية« عن النسخة األصلية من تقرير القيمة العادلة،  

سرية وتجنب اإلضرار  فطالب البعض بعدم إخراجه للحفاظ على ال
بتعامالت سوق المال، فى حين شدد آخرون على أن رفض الهيئة  

  14للتقرير يوجب اإلعالن عنه.وكانت المحكمة قد صرحت فى 
مصر« باستخراج  -ديسمبر الحالى لمساهمى األقلية فى »أمريكانا

صورة رسمية من تقرير القيمة العادلة الُمعّد من »فينكورب«  
عليه، فى الدعوى المقامة منهم للمطالبة بتعويض  ومالحظات الهيئة  

مليون جنيه من المستشار المستقل، نظرا لما   20مادى بقيمة 
وصفوه بتضررهم من التقييم ضمن عرض الشراء المقدم من  
الشركة اإلماراتية.وفى سياق متصل، قالت مصادر إن لجنة  

ل جلسات  التظلمات بهيئة الرقابة المالية ستعقد اليوم األربعاء أو 
نظر التظلم المقدم من »أديبتيو«، للطعن على قرار الهيئة برفض  

على حد وصفها.وأوضحت  –تقرير »فينكورب« دون إبداء أسباب  
أنه سيتم فى نفس الجلسة نظر التظلم المقدم من المساهمين إللزام  

مصر« وفقاً آللية صافى األصول،  -الشركة بتقييم سهم »أمريكانا
عدالة.وأضافت المصادر أن جلسة األربعاء  باعتبارها األكثر 

ستشهد عرض جميع وجهات النظر، مع احتماالت قوية لصدور  
قرار من اللجنة فى اليوم نفسه، خاصة أن المدة القانونية الممنوحة  
من الهيئة لتعيين مستشار مالى آخر انتهت منذ أيام.وتعود أزمة  

  2018ع أبريل مصر« إلى موافقة الرقابة المالية مطل-»أمريكانا
المملوكة لرجل األعمال اإلماراتى محمد    –على استثناء »أديبتيو«  

  90.3من تقديم عرض شراء إجبارى لالستحواذ على %  –العبار  
من رأسمال الشركة، بشكل اعترض عليه مساهمو األقلية، ليحصلوا  
فى النهاية على قرار بإلزامه بالشراء اإلجبارى.وأبدت »أديبيتو«  

على تقديم عرض الشراء اإلجبارى، بالتزامن مع إقامة  موافقتها 
دعاوى قضائية لوقف القرار من األساس، ومؤجل نظرها لجلسة  

فبراير المقبل، وتطور الموقف مؤخراً بعد رفض الهيئة لتقرير   1
القيمة العادلة، لتقدم الشركة اإلماراتية شكوى لدى وزارة  

عراقيل تواجه إعادة  االستثمار،وجهات حكومية أخرى، إلنهاء أى 
هيكلة استثمارات المجموعة فى مصر، ومنها فصل ذراع المطاعم  

 المصدر: المالعن المصانع.



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 السيسي يؤكد طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم طرح شركات القوات  
المسلحة في البورصة، قائالً: الشركات هتكون موجودة أمام كل المصريين 
وليس القطاع الخاص فقط".وشدد السيسي خالل افتتاح مجمع اإلنتاج  
الحيواني في الفيوم، على ضرورة استعادة الدولة كل البحيرات سواء  
المطلة على البحر المتوسط وبحيرة ناصر في أسوان.وأوضح السيسي، 

وجد عائد مباشر للمواطنين من مشروعات استعادة البحيرات، لكن أنه ال ي 
هناك عائداً كبيراً للدولة بعودة البحيرات للخدمة واإلنتاج.وفي أكتوبر  

، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة فتح 2019
الباب للشعب المصري للمساهمة والمشاركة في شركات القوات المسلحة  

هذه الشركات في البورصة المصرية ضمن برنامج من خالل طرح 
طروحات الحكومة.وقال الرئيس السيسي: "الطروحات اللي الدولة  
المصرية بتجهزها للبورصة ال ُبّد يكون فرصة منها لشركات القوات  
المسلحة، ويبقى فيه فرصة للمصريين أن يبقى ليهم أسهم في هذه لشركات  

  شاركة للشعب المصري والمجتمع". وبالطريقة دي يبقى فتحنا باب الم 

 المصدر: مباشر

 بئراً  30اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز لحفر   4مصر..

اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات   4وقعت مصر 
مليون دوالر في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي   155

ول والثروة المعدنية، أهمية استدامة قطاع  النيل.ومن جانبه، أكد وزير البتر
البترول في توقيع االتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة األساسية  
وحجر الزاوية التي تقوم عليها األنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث  
واستكشاف وتنمية وإنتاج.وأضاف طارق المال في بيان، يوم األربعاء، 

ترول يسهم في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من أن قطاع الب 
البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة في جذب  

 4االستثمارات األجنبية ودعم االقتصاد القومي.وكشف أنه قام بتوقيع 
اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما 

غربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات حدها بمناطق الصحراء ال
مليون دوالر وتشمل   10.5مليون دوالر ومنح توقيع نحو  155األدنى 
بئراً.وجاء ذلك بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل اول   30حفر 

وزارة البترول لالتفاقيات واالستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال  
والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة  الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، 

جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.وذكر أن االتفاقية األولى بمنطقة  
امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة  

مليون دوالر   17للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها األدنى نحو 
آبار جديدة.كما أن االتفاقية   4ر لحفر مليون دوال  1.2ومنحة توقيع نحو 

الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة  
المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها األدنى حوالي  

بئراً جديدة.وتابع   13مليون دوالر لحفر    5مليون دوالر ومنحة توقيع    34
نطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطقة وادي النيل مع أن االتفاقية الثالثة بم

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها 
آبار    8مليون دوالر لحفر    2.3مليون دوالر ومنحة توقيع    36األدنى نحو  

جديدة.  ونوه بأن االتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش  
يس بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول  بخليج السو

مليون  68وشركتي باسيفيك وزد إن بي باستثمارات حدها األدنى نحو 
آبار جديدة.وأشار المال إلى   5مليون دوالر لحفر  2دوالر ومنحة توقيع 

 

قبل إرسالها   91سنة ل  203تعديالت قانون قطاع األعمال العام 
   للبرلمان

  91لسنة  203اليوم السابع بنشر لتعديالت الكاملة لقانون  ينفرد
المعروف باسم قانون شركات قطاع االعمال العام وذلك قبل ارسالها  
رسميا لمجلس النواب وذلك بعد اعتماد المسودة االولى منها فى مجل  

.ومن المنتظر أن يتم  الوزراء وارسالها لوزارة قطاع االعمال العام  
عقد جلسة مناقشات حولها ،من كل من النقابات العمالية ووزير القوى  
العاملة، ثم جلسة اخرى مع وزير قطاع االعمال العام لمناقشة  
التعديالت قبل اعتمادها رسميا من الحكومة.تضمنت التعديالت فى  

برز ما  مادتها األولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة  ،أ
تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة ،وأال يقل عدد  

أعضاء .كما تضمنت التعديالت   9وأال يزيد عن   5مجلس اإلدارة عن 
فى الفقرة األولى ،حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي   5المادة 

وقت تغيير رئيس واعضاء مجلس االدارة .اما المادة االهم التى  
ها التعديالت والتى من المتوقع ان يدور حولها جدل كبير حولها  تضمنت 
ونصها " وفى جميع االحوال اذا بلغت قيمة خسائر نشاط   38المادة 

الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة  
غير العادية حل وتصفية الشركة او دمجها فى شركة اخرى بمراعاة  

عاملين بها ،بما ال يقل عما تضمنه قانون العمل  الحفاظ على حقوق ال
وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية وعلى الشركات  
القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خالل مدة اقصاها  
ثالث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ايضا تضمنت التعديالت  

نه حال طرح اسهم الشركة التابعة فى البورصة   مادة جديدة  تشير الى ا
الى قانون  203يتم نقلها من قانون  %25وحال بلوغ نسبة المساهمين 

    %50فى جين كان النص السابق انه اذا بلغت النسبة اكثر من  159
،والتى تمنع تماما مد خدمة أيا    46.ومن المواد المهمة ايضا المادة 

بلوغ سن التقاعد او تكليفه باي عمل او  من العاملين بالشركات بعد 
مهمة  باي مسمى .كما نصت المادة الرابعة على الغاء المواد  

 اليوم السابعالمصدر: .203من قانون  44.و22.26.29

مدبولي يكشف مالمح استراتيجية إدارة ملفي “االستثمار”  
 ”و”اإلصالح اإلداري

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن االستثمار  
يحتاج لحمالت ترويج حقيقية، وتنسيق بين جميع قطاعات الدولة لزيادة  
معدالته.وقام مدبولى الثالثاء، بجولة تفقدية داخل مركز خدمات  
المستثمرين بمبنى الهيئة العامة لالستثمار، فى زيارته األولى بعد أيام  

ه مهمة اإلشراف على ملف االستثمار من خالل الهيئة، يرافقه  من تولي 
المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من  
قياداتها.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال  
رئيس الهيئة العامة لالستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين 

س الشركات، وسرعة إنجازه العمليات المختلفة إلقامة  فيما يتعلق بتأسي 
المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد، ووجه  
مدبولى الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى  
السابقة، على الجهد الذى بذلته خالل الفترة الماضية.وقال إنه وفقاً  

زراء، يكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء  لمنهج عمل مجلس الو 
السابقين من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدالت  
مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.وأضاف أن هدف هيئة االستثمار  



 

 

أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خالل االجتماع األخير باالستمرار  
خطط البحث واالستكشاف بهدف تحقيق االستفادة   في التوسع وزيادة

االقتصادية المثلى من كافة اإلمكانيات والثروات الطبيعية وهو ما تسعى  
إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خالل الفترة المقبلة من خالل طرح  

 المصدر: مباشر مزايدات عالمية جديدة وإبرام المزيد من االتفاقيات البترولية.

 االتحاد األوروبى يناقش مع الحكومة مشروعات المياه المستقبلية  

يناقش االتحاد األوروبى مع الحكومة المصرية المشروعات المستقبلية  
فى قطاع المياه، ال سيما فى   2020التى من المقرر تمويلها قبل نهاية 

بحسب  مجاالت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة الصرف الصحي،  
تصريحات إيفان سوركوش، سفير االتحاد بالقاهرة.أضاف »سوركوش«  
لـ»المال«، أن قطاع المياه كان ومازال أحد أعمدة التعاون الثنائى مع 
مصر، مشيراً إلى أنه سيتم االستثمار فى رأس المال البشرى والبنية  
التحتية جنًبا إلى جنب، مع ضمان الشراكة القوية من القطاع  

اف أن االتحاد األوروبى وافق بالتنسيق مع الحكومة المصرية  الخاص.أض
مليون يورو لقطاع المياه »تعتبر   120على توفير تمويالت تصل إلى 

 2020حتى  2017مزيجا من المنح والمساعدة الفنية« خالل الفترة من 
«، الذى  EU4 Water in Egyptتحت مظلة البرنامج الرئيسى »

لمستدامة للموارد المائية من خالل تعزيز  يهدف إلى تحسين اإلدارة ا
الكفاءة التشغيلية ألصحاب المصلحة المعنيين والمستفيدين، ودعم 

 100المشاريع االستثمارية الوطنية ذات األولوية بحجم مساهمة تصل إلى  
مليون يورو فى شكل منح.تابع أنه منذ ذلك الحين نجح االتحاد فى توقيع 

مج مصرف كتشنر بميزانية إجمالية تبلغ نحو  برنامجين استثمار هما برنا
 46ماليين يورو ومساهمات منحة من االتحاد األوروبى بقيمة  410

مليوًنا، وبرنامج الصرف الصحى غرب اإلسكندرية بميزانية إجمالية  
 20مليون يورو بجانب مساهمات منحة أخرى منه بقيمة  180قدرها 

علن فى وقت سابق عن أن االتحاد  مليوًنا.كان سفير االتحاد األوروبى قد أ
 450يعد من أوائل الجهات التى ساندت مصر بقطاع المياه، وأسهم بمبلغ  

مليون يورو إلقامة عدة مشروعات بالقطاع خالل السنوات العشر  
الماضية.نّوه سفير االتحاد األوروبي، إلى أن هذه المنح ضمن حزم تمويلية  

ات مالية أوروبية فى هذا القطاع، مليار يورو من مؤسس  2.5ميّسرة بقيمة  
ويشمل التعاون بين االتحاد ومصر فى قطاع المياه والصرف الصحي، 

محافظة مصرية، وتعمل هذه البرامج على تحسين  12وبرامج تغطى 
 المصدر: المال مليون مواطن مصري، وخاصًة األكثر احتياًجا. 15حياة 

 

 

 

 

هو الترويج للفرص االستثمارية فى كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج  
لة، وأن تكون لدينا حمالت  إلى تنسيق كامل مع جميع الجهات بالدو

ترويج حقيقية، وأكد على أهمية ملف الترويج لالستثمار وضرورة  
إعداد دراسات عن خريطة االستثمار العالمية، تضم اهتمامات  
المستثمرين وآليات جذب هؤالء المستثمرين من كل أنحاء العالم.وكلف  

إن   مدبولى بتيسير إجراءات دخول المستثمر للسوق المصرية، وقال 
هذا هو دور مراكز خدمات المستثمرين، وشدد على ضرورة وجود  
متابعة مستمرة لكل مستثمر حتى تشغيل مشروعه، وأن ييتم التنسيق  
الكامل مع الجهات المعنية، ومواصلة الهيئة المتابعة مع المستثمر بعد 
تأسيس الشركة.وأوضح رئيس الوزراء، أن إنشاء المناطق الحرة  

د دوراً أصيالً للهيئة العامة لالستثمار، ولذا ستكون  واالستثمارية يع
متابعة هذا الملف على أجندة أولويات العمل خالل الفترة المقبلة.وتطرق  
إلى مسألة حل مشكالت المستثمرين المتوارثة منذ سنوات والتى تمثل  
أحد الملفات المهمة التى سيكون لها أولوية قصوى فى هذه المرحلة،  

ى هذا الملف سيعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمى  فتحقيق إنجاز ف
والمحلى عن جودة مناخ االستثمار.وقال مدبولى، إن تداخل الملفات  
الخاصة بهيئة االستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذى دفع إلى  
عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وأضاف: »لست وزيراً  

لسابق عهدها من حيث تبعيتها إلشراف  لالستثمار«، ولكن الهيئة عادت  
مجلس الوزراء، لكى تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات  
التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالى الهيئة هى المعنية بملف  
االستثمار فى مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع  

الفترة   جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى انطلق فى 
األخيرة، والذى شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.وذكر مدبولى،  
أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق االستثمارات الخارجية، وتيسير  
إجراءات االستثمار، وحل مشكالت المستثمرين، وقال المستشار محمد  
عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق  

رة، إنه سيكون هناك اجتماع يومى لمتابعة حل مشكالت  الح
المستثمرين، وسيتم عرض خطة الترويج لالستثمار على رئيس  
الوزراء.وأشار عبد الوهاب إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل قريباً  
لعرض استعدادات الهيئة للفعاليات التى سيتم تنفيذها فى الفترة المقبلة،  

وموقف الشركات التى تم تأسيسها،  وخطة الترويج لالستثمار، 
وتصنيف هذه الشركات، وكذا الشركات التي أغلقت وأسباب ذلك،  
وعرض موقف الخريطة االستثمارية وحجم التردد عليها من  
المستثمرين وتحديث فرص االستثمار مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً  

م  لتكليفات رئيس الوزراء.وفى ختام الجولة قال مدبولى: ال أهت 
بالمناصب أو األقدميات ولكن من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له  

 كل االحترام وهذا سر النجاح. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 ترامب سيوقع اتفاق التجارة بين الواليات المتحدة والصين  

قال الرئيس األمريكي دونال ترامب يوم الثالثاء، إنه ونظيره الصيني شي  
جين بينغ سيحضران مراسم توقيع المرحلة األولى من اتفاق التجارة بين 
الواليات المتحدة والصين الذي تم التوصل إليه هذا الشهر.وأبلغ ترامب  
الصحفيين ”سنقيم حفل توقيع.. نعم“.”سنلتقي معا في نهاية المطاف  

نه  وسيكون لدينا توقيع أسرع ألننا نريد إنجازه. االتفاق تم االنتهاء م
ويجري فقط ترجمته في الوقت الحالي“.وفي الثالث عشر من ديسمبر  
كانون األول، قال الممثل التجاري األمريكي روبرت اليتهايزر إن ممثلين 

“ من اتفاق التجارة في األسبوع األول  1من البلدين سيوقعون ”المرحلة 
تفاق  من يناير كانون الثاني.ولم تؤكد بكين حتى اآلن عناصر محددة في اال

نشرها مسؤولون أمريكيون. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية  
 المصدر: رويترزاألسبوع الماضي إن التفاصيل ستعلن بعد التوقيع الرسمي.

 2020روسيا تدرس إصدار سندات دولية بعملة غير الدوالر في  

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الثالثاء، إن روسيا قد  
ستكون مقومة بعملة غير الدوالر   2020صدر سندات دولية في ت 

األمريكي.وأبلغ سيلوانوف الصحفيين ”روسيا ترى امكانية لالقتراض من 
بعملة مختلفة عن الدوالر“.وبعد نجاحها في    2020األسواق الخارجية في  

، تحتاج روسيا إلعادة  2019إصدارات دولية لسندات مقومة بالدوالر في  
ي خططها لالقتراض الخارجي بعد جولة أخرى من العقوبات  التفكير ف

فرضتها الواليات المتحدة على موسكو.وفي أغسطس، حظرت الواليات  
المتحدة على البنوك األمريكية شراء السندات الدولية السيادية بشكل مباشر  
من روسيا لمعاقبة موسكو على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي  

في بريطانيا. ونفت موسكو ارتكاب أي مخالفات.وقال  سكريبال وابنته 
كونستانتين فيشكوفسكي رئيس ادارة ديون الدولة بوزارة المالية الروسية  

 26لرويترز في وقت سابق هذا العام إن العقوبات التي بدأ سريانها في 
أغسطس آب لن تلغي خطة الوزارة لالقتراض من الخارج.وأضاف أن 

 2020سيا على خطتها لالقتراض الخارجي للعام  من المرجح أن تبقي رو
 . 2019عند ثالثة مليارات دوالر، وهو نفس مستوى االقتراض في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 3,003.00 0.58% السعودية

 DFMGI 3,875.00 -0.63% دبي

 ADI 41,362.00 -0.24% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,808.00 0.18% الكويت 

 BSEX 724.00 0.00% البحرين

 GENERAL 3,211.00 -0.34% قطر 

 MASI 11,643.00 0.83% المغرب 

 TUN20 51,024.00 0.29% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,223.38 -0.02% أمريكا 

 S&P 500 41,381.96 -0.19% أمريكا 

 NASDAQ 28,515.45 -0.13% أمريكا 

 FTSE 100 17,180.15 0.30% لندن

 DAX 7,632.24 0.11% أمانيا

 Nikkei 225 3,003.78 0.73% اليابان

 %0.61- 0.50 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 



 

 

 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 

 06/01/2020 05/01/2020 واحد سهم مجاني لكل سهم اصلي  دايس للمالبس الجاهزة 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 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 العامة للصوامع والتخزين

 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 0.6303القسط السابع  العربية لمقاوالت حفر االبار

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

 26/12/2019 23/12/2019 جنيه مصرى لكل سهم 0.2 مصر اسوان لصيد وتصنيع االسماك

 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

 31/12/2019 26/12/2019 جنيه للسهم 0.0428970745 القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 31/12/2019 26/12/2019 جنيه للسهم  0.800 القاهرة للخدمات التعليمية 

 15/01/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الثانى  قناة السويس للتأمين 

 16/01/2020 11/11/2019 جنيه مصرى 0.40الدفعة الثانية  ايسترن كومباني  -الشرقية 

 28/01/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط الثامن  لمقاوالت حفر االبارالعربية 

 30/01/2020 23/12/2019 جنيه للسهم 1.25القسط الثانى  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 30/01/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط السادس  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 

 الجمعيات العمومية 

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

 العروبة بمصر الجديدة بالقاهرةشارع  51بفندق مريديان هليوبوليس غير عادية الوطنية لالسكان للنقابات المهنية 26/12/2019

 مصر للزيوت و الصابون 29/12/2019
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  - ميدان السواح سراى القبة  1مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

 امون لالدوية 30/12/2019
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  -مصر الجديدة  –شارع عبد الحميد بدوى  65بفندق كونكورد السالم الكائن بـ 

 الجيزة  -المهندسين  –شارع وادى النيل   2بمقر الشركة الكائن  غير عادية برايم القابضة لالستثمارات المالية 30/12/2019

 ريكاب لالستثمارات المالية  30/12/2019
  –طريق مصر اسكندرية الصحراوي  –القرية الذكية  –  B16بمقر الشركة الكائن مبنى  عادية

 محافظة الجيزة  –دينة السادس من اكتوبر م

 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة 30/12/2019

( فندق حرس الحدود ش الشهيد طيار شريف الجزيرى )  the guard hotelبالعنوان )  عادية

شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجلة بجوار   –الصاعقة ( متفرع من طريق النصر 

 محافظة القاهرة (  – شركة ارامكس 

 عامر جروب -مجموعة عامر القابضة  31/12/2019

( فندق حرس الحدود ش الشهيد طيار شريف الجزيرى ) الصاعقة the guard hotel)  غير عادية

شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجلة بجوار شركة  –( متفرع من طريق النصر 

 محافظة القاهرة (  – ارامكس 



 

 

 ( EGX 30 index)  30المكونة لمؤشر إي جي إكس لشركات 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 
81.7 -0.75 8.88 354,975 28,933,684 85.00 57.26 38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 

14.70 -3.98 10.37- 324,524 4,807,393 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.15 0.25 17.84- 565,735 4,629,574 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 

1.28 -0.77 19.37 121,481 156,142 1.59 1.07 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

11.21 -0.18 38.07- 437,465 4,903,039 19.09 10.90 4.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 

17.10 -0.35 13.62 379,027 6,515,058 20.60 14.32 4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 

44.00 2.33 7.29 6,329 277,915 48.10 40.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 

10.34 -0.29 17.87- 131,095 1,370,776 15.84 10.10 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.50 2.04 24.44- 70,975 596,789 14.50 7.80 2.47% 
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 

4.81 0.63 28.32- 266,618 1,274,982 6.42 4.00 2.37% 
  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
CCAP 

2.28 0.88 35.59- 7,284,484 16,505,222 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 

13.65 0.52 1.87 462,557 6,284,524 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.30 8.27 8.82- 1,263,346 11,546,348 11.97 8.27 1.68% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

13.50 0.00 55.17 4,196 55,936 13.60 8.01 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا 
CLHO 

5.85 3.72 27.45 1,790,448 10,428,884 7.06 4.55 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

1.83 -0.06 15.90- 4,223,976 7,708,156 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 

24.00 -0.12 31.58 251,636 6,027,446 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

101.40 -0.42 14.07- 1,000 101,427 120.01 80.80 1.47% 

 للسجاد النساجون الشرقيون  
ORWE 

10.36 0.29 0.38- 300,780 3,102,357 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC 

3.70 0.27 40.61- 711,052 2,649,230 6.66 3.55 1.19% 

 سيدى كرير للبتروكيماويات
SKPC 

9.13 0.33 46.92- 1,185,271 10,902,556 21.30 8.00 1.13% 
القابضة  بايونيرز 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.30 -0.38 13.40- 1,099,928 5,837,986 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.39 0.95 8.45- 595,178 3,764,948 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.77 1.09 16.06- 84,255 231,846 3.79 2.65 0.84% 

 حديد عز 
ESRS 

10.70 -1.29 40.79- 1,500,126 16,182,072 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 

0.55 -0.54 5.00- 6,614,750 3,664,911 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

2.51 1.21 44.09 483,505 1,211,741 3.25 1.66 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  -األسالمي
ADIB 

12.27 -0.89 8.30 29,800 367,136 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.21 0.00 22.35- 127,178 664,632 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.39 0.42 54.91- 222,174 528,526 6.19 2.15 0.22% 
 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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