
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

29/12/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

  13,884.95  1.00% 6.51%         321,174,016            45,475,027          376,607,515,038    ( EGX 30مؤشر )

  1,959.15  0.42% -8.87%         339,536,192            57,836,824          450,539,082,883      ( EGX 50مؤشر )

  529.65  0.34% -23.66%           50,988,288            22,048,875          190,507,389,129         ( EGX 70مؤشر )

  1,391.88  0.41% -19.41%         372,162,304            67,523,902           567,114,904,168      ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

  0.04نهاية الحق لمشتري سهم القاهرة لالستثمار في توزيع  ▪
 جنيه  

نهاية الحق لمشتري سهم القاهرة للخدمات التعليمية في توزيع   ▪
 جنيه  0.80

مصر الجديدة: العمومية تقر زيادة رأس المال وتؤجل النظر في   ▪
 إضافة نشاط التطوير العقاري 

جائزة   18التجارى الدولى يواصل نتائجه المتميزة ويحصد  ▪
   2019عالمية خالل 

  400العال للصلب تستهدف تشغيل مصنع لحديد التسليح بطاقة  ▪
 ألف طن  

 يناير  16المركزي المصري يؤجل اجتماع الفائدة إلى  ▪

بلومبرج: تحسن أداء الجنيه المصري يجتذب مستثمري   ▪
   2020المحافظ في  

شركات صينية تدرس إقامة مشروعات متنوعة بالمنطقة   ▪
 االقتصادية لقناة السويس 

 مليار جنيه   137ضريبي بـألف ملف    126وزير مصري: إنهاء   ▪

ارتفاع صافي االستثمار األجنبي المباشر بنحو مليار دوالر في   ▪
 شهور  3

مجلس الوزراء يوافق على تعديالت في قانون صندوق مصر   ▪
 السيادي 

 2010بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ  ▪

 استقرار الدوالر األمريكي عالمياً مع احتفاالت الكريسماس  ▪

يصعد بدعم من آمال اتفاق التجارة األمريكي الصيني  النفط  ▪
 وخفض أوبك 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 82 82 6 

  

 انواع المستثمرين  
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70.51%

;  عرب 
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 أخبار الشركات المقيدة 

 جنيه   0.04نهاية الحق لمشتري سهم القاهرة لالستثمار في توزيع 

( قد تقرر توزيع CIRAأعلنت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )
جنيه للسهم الواحد وذلك  0.0428970745( بواقع 23الكوبون رقم )

.وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، 31/12/2019إعتباًرا من 
الحق في التوزيع سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس  بأن  
26/12/2019. 

  0.80نهاية الحق لمشتري سهم القاهرة للخدمات التعليمية في توزيع 
 جنيه

( قد تقرر توزيع CAEDأعلنت شركة القاهرة للخدمات التعليمية )
ا من جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبار 0.800( بواقع 19الكوبون رقم )

.وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن الحق في  31/12/2019
التوزيع سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس  

26/12/2019. 

مصر الجديدة: العمومية تقر زيادة رأس المال وتؤجل النظر في إضافة 
 نشاط التطوير العقاري

قروش للسهم  10عائد نقدي بقيمة الجمعية العامة العادية قررت توزيع 
أعلنت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، أن الجمعية  .على دفعتين

العامة غير العادية في جلستها المنعقدة أمس قررت تأجيل النظر في إضافة  
نشاط التطوير العقاري.وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن 

عن طريق األرباح المحتجزة وفقا   العمومية وافقت على زيادة رأس المال
نوفمبر الماضي أعلنت مصر   3.وفي 2019يونيو  30للقوائم المالية في 

الجديدة لإلسكان عن موافقة مجلس اإلدارة على الدراسة المقدمة من 
العضو المنتدب للشئون المالية المتعلقة بزيادة رأس المال.وأشارت أن 

مليون إلى   200رخص به من المجلس وافق على زيادة رأس المال الم
مليار جنيه.كما وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من  1.5

مليون جنيه بزيادة قدرها  333.771مليون جنيه إلى  111.257
مليون جنيه.وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية، فقد   222.514

الدخل   وقائمة  2019يونيو  30اعتمدت قائمة المركز المالي في 
 376.390والحسابات الختامية في ذات التاريخ بفائض قابل التوزيع بلغ  

مليون جنيه.كما وافقت العمومية على تخصيص حصة للمساهمين من 
مليون جنيه يوزع على دفعتين.وأقرت العمومية   44.502الفائض بمبلغ 

 قروش كعائد لكل سهم ويتم صرفها كاآلتي:  10أيًضا توزيع نقدي بقيمة 

 2020قروش دفعة أولى في نهاية مارس  5

قروش الباقية يفوض مجلس اإلدارة في تحديد ميعاد صرفها بما ال   5
.واختتمت قرارات العمومية بتجديد مدة مجلس اإلدارة  2020يجاوز يونيو  
لمدة عام مع استمرار هاني سعد زغلول   2019أكتوبر  24اعتبارا من 

   حابيالمصدر:جريدة رئيًسا لمجلس اإلدارة.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  10.00   26.18  الوطنية لالسكان 

  9.79   4.82  سبأ

  9.70   2.60  ليسيكو مصر 
  5.67   9.88  مطاحن ومخابز اإلسكندرية 

  4.88   0.04  عبر المحيطات للسياحة 

 

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

 -14.13   35.60  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 -9.90   4.55  جولدن تكس

 -9.70   3.35  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -9.14   5.27  روبكس

 -8.96   7.01  اسيوط االسالمية للتجارة

   

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

  83.00   129,655,880  البنك التجاري الدولي
  5.89   31,465,484  مستشفي كليوباترا

  8.60   20,598,924  جهينة
  6.61   14,961,400  اوراسكوم للتنمية مصر 

  5.39   14,761,184  بايونيرز القابضة

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  التداولكمية  السهم

  0.55   10,931,935  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.82   6,093,276  بالم هيلز 
  0.29   6,083,007  العربية لالستثمارات 

  5.89   5,380,953  مستشفي كليوباترا
  2.30   4,948,215  القلعة 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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جائزة عالمية خالل    18التجارى الدولى يواصل نتائجه المتميزة ويحصد  
2019   

(، أكبر بنك قطاع خاص  COMIمصر ) - واصل البنك التجاري الدولي
، وهو  2019فى مصر، تحقيق نتائج متميزة على كل األصعدة خالل العام  

جائزة عالمية، خالل عام واحد   18ما أهله للحصول على نحو 
فقط.وأظهرت المؤشرات المالية ألداء أعمال البنك التجارى الدولى خالل  

دة مطردة فى حجم  استقراراً ونمواً ملحوظاً، كما شهد هذا العام زيا  2019
، 2019أعمال البنك انعكست على أدائه ألنشطته الرئيسية.وخالل 

كأفضل   CIBاختارت مؤسسة »جلوبال فاينانس« البنك التجارى الدولى 
بنك فى مصر، بسبب قوته المالية االستثنائية وتنوع المنتجات والخدمات  

ات  التى يقدمها.كما حصد البنك جائزة أفضل بنك لخدمات المدفوع
والتحصيل فى الشرق األوسط من نفس المؤسسة.ومن بين الجوائز التى  
حصدها البنك خالل نفس العام، جائزة أفضل بنك فى مصر من مؤسسة  
يورومنى العالمية، بجانب جائزة أفضل بنك فى ممارسات المسؤولية  
المؤسسية فى الشرق األوسط من نفس المؤسسة، وغيرها من الجوائز  

تؤكد قوة ومتانة المؤشرات المالية ألكبر بنك قطاع خاص  المختلفة التى 
، إدراج البنك فى مؤشر المساواة بين 2019فى مصر.كما شهد عام 

الذى تصدره مؤسسة بلومبرج العالمية،   2019« لعام GEIالجنسين »
ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذى يضم  

لعالم. ويعد ذلك المؤشر هو المصدر  مؤسسة من جميع أنحاء ا 230
االستثمارى الوحيد فى العالم الذى يضم بيانات متكاملة حول المساواة بين 

 36قطاعات مختلفة من  10نحو  2019الجنسين، حيث يشمل فى نسخة 
، علًما بأن القيمة  2018دولة حول العالم، وهو ضعف حجم مؤشر عام 

تريليون دوالر أمريكى   9بلغ السوقية للشركات المدرجة فى المؤشر ت 
مليون امرأة.كما أصبح  7مليون موظف، من بينهم  15ولديها أكثر من 

البنك التجارى الدولى خالل نفس العام، هو المؤسسة المصرية الوحيدة  
التابعة للقطاع الخاص التى يتم اختيارها لعضوية »فريق عمل االقتصاد  

األفريقى واألوروبى   «، وهو شراكة بين االتحادينDETFالرقمى »
بهدف تحقيق التكامل وترسيخ أطر التعاون بين مختلف بلدان القارة  
األفريقية.وتعد هذه الخطوة تأكيد على مكانة البنك الرائدة وجهوده فى  
تطوير القطاع المالى ودعم التحول الرقمى. ويتطلع البنك من خالل  

تعزيز التكامل بين انضمامه إلى هذا الكيان إلى القيام بدور فعال نحو 
مختلف الدول، وبالتالى دعم التحول الرقمى فى بلدان القارة األفريقية،  
لضمان توفير حياة أفضل للمواطنين فى أنحاء القارة.وفى إطار خططه  
التوسعية فى القارة األفريقية وتماشًيا مع التوجه االستراتيجى للدولة لزيادة  

مكتبه التمثيلى فى   2019نك خالل التعاون مع الدول األفريقية، أسس الب 
مدينة أديس أبابا بإثيوبيا بهدف تعزيز العالقات مع البنوك اإلثيوبية ودعم  
التبادل التجارى من خالل الترويج للصادرات المصرية إلى إثيوبيا 
ودراسة السوق والفرص االستثمارية المتاحة. ويعد هذا المكتب التمثيلى  

بنك فى أحد أكثر األسواق الجاذبة بالمنطقة،  بمثابة حجر األساس لتواجد ال
حيث سجلت إثيوبيا أعلى معدالت للنمو االقتصادى على مستوى العالم فى  
السنوات السابقة. وفى مجال التحول الرقمى أطلق البنك التجارى الدولى  

، حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لخدمة العمالء، تشمل  2019خالل 
وتكنولوجيا رمز االستجابة   Chat Bot Zakiخدمة المساعد اآللى 

 & Cash، وماكينات الصراف اآللى الجديدة QR Codeالسريع 
GO ومنصة ،CIB Business Online  بهدف إضافة قيمة مضافه ،

  المصدر:جريدة اليوم السابعإلى تجربة عمالئه.

 

  400العال للصلب تستهدف تشغيل مصنع لحديد التسليح بطاقة 
 ألف طن  

تخطط مجموعة العال للصلب لتشغيل مصنعها الجديد إلنتاج حديد  
ألف طن   400التسليح مطلع يناير المقبل بطاقة انتاجية تصل إلى 

سنوياً.وقال مجدى حسنى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العال  
ة الطاقة االنتاجية بمصانعها  للصلب،ان الشركة تخطط لزياد

الخاصة بالقطاعات لتلبية الطلب على السوق المحلى والتوسع فى  
التصدير لألسواق الخارجية.وأشار إلى أن اإلنتاج من مصنع حديد  

مم(.ولفت إلى أن   32مم( إلى أقطار ) 8التسليح يبدأ من أقطار )
  إنتاج مصنع الشركة الخاص بالقطاعات ) المسطحات، الخوص، 

ألف طن    80ألف طن سنوًيا، منها    180الزوى، الكمر( تصل إلى  
للصاج فقط.وكشف الشركة تستهدف الدخول إلى دولتين إفريقيتين 

ضمن خططها التصديرية، وموضحاً بأننا نصدر    2020خالل عام  
دولة حالياً أغلبها بالقارة السمراء.وأكد على أن   22منتجاتنا إلى 

الت القطاعات والمسطحات فقط،  صادرات الشركة تأتى فى مجا
وال تقوم بالتصدير فى مجال حديد التسليح ، نظراً لصعوبة المنافسة  
خارجياً فى ظل عدد من األعباء التى تقع على عاتق الصناعة  
المحلية.وقال إن الشركة تدرس إنشاء وحدة جلفنة فى الفترة المقبلة  

ة فى  إلنتاج الصاج على الساخن، وتستهدف الخطة اإلجمالي 
السنوات الُمقبلة زيادة الطاقات اإلنتاجية اإلجمالى تدريجًيا.وتمتلك 
المجموعة شركة العال التجارية لتجارة حديد التسليح، وهى واحدة  

سيارة  250من أقدم الشركات العاملة فى السوق المحلية، ويتبعها 
نقل لتوزيع اإلنتاج الخاص بالمجموعة وما تشتريه من كوكيل  

خرى، والتوزيع لجميع المحافظات.وأضاف حسنى، إن  للمصانع األ
المجموعة بدأت أعمالها فى مصر فى الشق التجارى فقط، وكانت  
تقوم ببيع حديد التسليح المستورد والمحلى، لكنها تحولت إلى  
التصنيع لتعزيز تواجدها فى قطاع الصلب المصري.يشار إلى أن  

 7.4بلغ  2018إجمالى استهالك مصر من حديد التسليح خالل 
للمشروعات   30لألفراد، و% 50مليون طن، موزعة بنحو %

للمطورين   20القومية والبنية التحتية بالمدن الجديدة، مقابل %
العقاريين ومشروعات الكومباوندات، مشيرة إلى أن الطاقة  

  المصدر:جريدة المالمليون طن.  13.1اإلنتاجية المتاحة للمصانع المحلية  



 

 

 والسوق    أخبار االقتصاد نظرة على 

 يناير  16المركزي المصري يؤجل اجتماع الفائدة إلى 

قرر البنك المركزي المصري، تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، لبحث  
أسعار الفائدة إلى السادس عشر من الشهر المقبل، بدالً من اجتماعه  

  المصدر:سكاي نيوز عربيةغداً.

بلومبرج: تحسن أداء الجنيه المصري يجتذب مستثمري المحافظ في  
2020   

أكد تقرير لوكالة بلومبرج أن مصر ال تزال وجهة مفضلة لمستثمري  
المحافظ والمضاربين الباحثين عن عوائد أعلى، وذلك بدعم من تحسن 

أعّدته الوكالة حول    أداء الجنيه خالل العام الحالي.وتصدرت مصر تقريًرا
 .2020أسواق في أفريقيا خالل  10أهم 

 عوائد مرتفعة 

على سندات الجنيه المصري، مصدر    %14وشكلت العوائد التي تصل إلى  
خالل العام    %12جذب للمضاربين، وارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة  

 الماضية.  25الحالي. وتشكل بذلك أفضل أداء خالل السنوات الـ

 الجنيه ارتفاع 

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال ارتفاع الجنيه المصري مرة أخرى بنسب  
 . 2020أمام الدوالر خالل عام  %15.35و %4.5تتراوح بين 

 أفريقيا متفوقة 

وقال التقرير إن الديون الدوالرية السيادية المصدرة من حكومات القارة  
، بما يعني  2019منذ بداية عام    %20األفريقية ولّدت عوائد إجمالية بنسبة  

تفوقها على أي منطقة أخرى في األسواق الناشئة.وتحسن أداء السندات  
المحلية كثيًرا بدعم من تحقيق السندات المقومة بالجنيه المصري والنيرا  

 . %30النيجيرية عوائد تتخطى نسبة 

 طلب كثيف 

وإذا قررت البنوك المركزية الكبرى في العالم مواصلة تخفيض أسعار  
، فإن هذا سيرفع عوائد أدوات الدين المصدرة في  2020الفائدة خالل 

 األسواق الناشئة، ويعني هذا أن السندات األفريقية ستحظى بطلب كثيف. 

 عوائد ال تزال مرتفعة 

وتقلصت العوائد اإلضافية التي يحصل عليها المستثمرون عند شراء  
لك الخاصة بسندات  السندات الدوالرية السيادية في أفريقيا، مقارنة بت 

نقطة أساس خالل العام الحالي، حسب   100الخزانة األمريكية بنحو 
نقطة    461مؤشرات جي بي مورجان تشيس.تستقر هذه العوائد حالّيًا عند  

أساس، مما يعني أن الفارق ال يزال مرتفًعا، مقارنة بأي سوق ناشئة  
 ويصل لضعف عوائد أوربا الشرقية. 

 2020مخاطر خالل 

، منها 2020المستثمرين يواجهون عدًدا كبيًرا من المخاطر خالل لكن 
احتمالية فقدان جنوب أفريقيا تصنيفها األخير الذي يضعها ضمن الدول  
ذات الدرجة االستثمارية. وربما تضطر حكومة غانا لزيادة اإلنفاق  

 

  3ارتفاع صافي االستثمار األجنبي المباشر بنحو مليار دوالر في 
 شهور 

مليون دوالر فوائد عن الدين الخارجي   828.4المركزي يعلن سداد 
كشف البنك المركزي المصري، في بيان أداء ميزان  .خالل الربع األول

المدفوعات، الصادر اليوم، عن ارتفاع صافي االستثمار األجنبي  
مليون دوالر خالل الربع األول من   937.2ي مصر بقيمة المباشر ف

العام المالي الجاري.وأشار إلى تحقيق االستثمار األجنبي المباشر  
مليار دوالر، في الفترة من يوليو إلى   2.4صافي تدفق للداخل بنحو 

مليار دوالر في ذات الفترة من العام    1.4، مقارنة بنحو  2019سبتمبر  
مليار    1.1إن إجمالي التدفق للداخل ارتفع بنحو  .وقال المركزي  2018

مليار دوالر، في حين   3.2مليار دوالر، مقابل  4.3دوالر، ليسجل 
  1.9مليون دوالر، ليبلغ  107.3ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 

مليار دوالر.وأرجع ارتفاع صافي   1.8مليار دوالر مقابل حوالي 
الستثمارات الواردة لتأسيس شركات  التدفق للداخل إلى زيادة صافي ا

  1.5مليون دوالر، لتسجل نحو    837.9أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار  
مليار دوالر، إضافة إلى ارتفاع صافي االستثمارات في قطاع البترول  

مليون دوالر.فيما   744.2مليون دوالر لتسجل نحو  256.4بقيمة 
  3.3ستثمار إلى  كشف المركزي عن تصاعد العجز في ميزان دخل اال

.وقال المركزي  2019مليار دوالر، خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر  
مليون دوالر،   936.6إن عجز ميزان دخل االستثمار ارتفع بقيمة 

خالل الربع األول من العام المالي الجاري، حيث بلغ في ذات الفترو  
لك إلى  مليار دوالر.وأرجع المركزي ذ  2.4من العام السابق له حوالي  

  3.6ارتفاع مدفوعات دخل االستثمار بحوالي مليار دوالر، لتسجل 
مليار دوالر خالل الثالث شهور األولى من العام المالي  

مليار دوالر في ذات الفترة من العام السابق    2.6، مقابل  2019/2020
 828.4له.وقال المركزي، إن مدفوعات دخل االستثمار تضمنت 

وعة عن الدين الخارجي، خالل الربع األول من  مليون دوالر فوائد مدف
مليون دوالر في ذات الفترة من العام    508العام المالي الجاري، مقابل  

السابق.وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، ارتفعت متحصالت دخل  
مليون دوالر   227.7مليون دوالر، مقابل  300.8االستثمار لتسجل 

 حابي  المصدر:جريدةفي ذات فترة المقارنة.

 مجلس الوزراء يوافق على تعديالت في قانون صندوق مصر السيادي 

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  
بإنشاء "صندوق مصروأوضح المجلس    2018لسنة    177القانون رقم  

في بيان اليوم الخميس، أن المشروع في مادته األولى تنص على أن  
يستبدل بعبارة " صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادي  

 2018لسنة  177في القانون رقم  لالستثمار والتنمية" أينما وردت 
بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات.وأشار المجلس إلى أن  
مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن ُيستبدل بنصوص المواد  

بإنشاء   2018لسنة  177( من القانون رقم 19فقرة ثالثة، و 6، و3)
الصندوق  (: وتنص على أن 3صندوق مصر النصوص اآلتية: )مادة

يهدف إلى المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة  
أمواله وأصوله.كما نص المشروع على أن أموال وأصول الجهات  
والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة  

للضوابط   للدولة، أو تساهم فيها التي ُيعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً 
المنصوص عليها في النظام األساسي، وتحقيق االستغالل األمثل لتلك  



 

 

استعداًدا لالنتخابات.وربما تؤدي أزمة الديون في زامبيا إلى الخروج عن 
 المصدر:جريدة المالطرة. وربما تضطر نيجيريا لتخفيض قيمة عملتها.السي 

شركات صينية تدرس إقامة مشروعات متنوعة بالمنطقة االقتصادية 
 لقناة السويس 

بحث نائب رئيس الهيئة للمنطقة االقتصادية لقناه السويس للقطاع الجنوبي، 
مستهدفة من مع وفد صيني من مقاطعة "جيانجشي" الفرص االستثمارية ال

جانبهم.وأضاف محمد شعبان في بيان، اليوم الخميس، أنه تم بحث تيسير  
سبل التعاون فيما بين رجال أعمال جيانجشي ونظرائهم المصريين في  
ظل عمق وترابط العالقات السياسية واالقتصادية بين الدولتين. من جانبها 

إقامة مشروعات  قالت رئيسة الوفد، إن كثيراً من الشركات الصينية تدرس  
متنوعة داخل العين السخنة بعد نجاح بعض الشركات عالمياً المقامة داخل  
المنطقة الصناعية الصينية.وخالل االجتماع رحب اللواء محمد شعبان 
بالوفد، معرباً عن سعادته باهتمام الصينين بالمنطقة االقتصادية وما تقدمه  

في مقدمة االستثمارات    من حوافز وإعفاءات جعلت االستثمارات الصينية
الموجودة بالمنطقة. وأكدت على اهتمام الجانب الصيني بالتواجد  
بمشروعات داخل المنطقة االقتصادية لما تتمتع به من حوافز ومزايا قادرة  
على جذب العديد من االستثمارات من مختلف الدول.واشارت إلى أهمية  

ن مبادرة الحزام  المنطقة من خالل موقعها االستراتيجي ووجودها ضم
والطريق وهو ما يجعلها على رأس اهتمامات الجانب الصيني.ودعت  
رئيسة الوفد الهيئة االقتصادية لزيارة مقاطعة "جيانجشي " للتعرف عليها 

  المصدر:مباشرتمهيداً للدخول في مفاوضات مع المنطقة في بعض المشروعات.

 جنيه  مليار  137ألف ملف ضريبي بـ  126وزير مصري: إنهاء  

ألف   163ألفاً من إجمالي  126قال وزير المالية المصري، إنه تم إنهاء 
ملف بلجان الطعن الضريبي منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي  

مليار جنيه.وأضاف محمد معيط في بيان   137بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ  
الضريبي، اليوم الخميس، أنه تم االنتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن 

على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية.وأشار  
معيط إلى أنه يتم توزيع الملفات إلكترونياً بمراعاة األولويات من منظور  
اقتصادي ومالي بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة  

  المصدر:مباشروتوحيد مبادئ التقييم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األموال واألصول وفقاً ألفضل المعايير والقواعد الدولية.وأوضح  
فقرة ثالثة( تنص على أن يتم قيد األصول في   6المجلس، أن مادة )

دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي  
يحددها النظام األساسي وبما ال يتعارض مع اآلليات واألحكام  

( من هذا القانون، ولمجلس إدارة  8المنصوص عليها في المادة  )
الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في  

فقرة أخيرة، تنص   19األحوال التي تقتضي ذلك.وأشار إلى أن المادة 
بة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق  على أن ترد الضري 

  % 50الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على  
من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون اإلخالل  
بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.ولفت المجلس، إلى  

القانون على أن يضاف للقانون رقم  أن المادة الثالثة تنص من مشروع 
مكررا،    6بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: )  2019لسنة    177

مكررا( على أن   6مكررا ب(; بحيث تنص المادة ) 6مكررا أ، و  6و
ُيودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول المنصوص عليها  

صندوق مصر   بإنشاء 2018لسنة  177( من القانون رقم 6بالمادة )
مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا اإليداع  

مكرراً "أ"، على أنه يتم ذلك مع   6آثار الشهر القانونية.وتنص مادة 
عدم اإلخالل بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية  

قرار،  بنقل ملكية األصول، أو اإلجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا ال
من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك األصل دون  
غيرهما، وال ترفع الدعاوي ببطالن العقود التي يبرمها الصندوق، أو  
التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه. أو اإلجراءات التي اتخذت  
استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إال من أطراف التعاقد، دون  

مكرر ب، على مراعاة عدم اإلخالل   6ا نصت المادة غيرهم،كم
باألحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول  
الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة  

مكررا أ( من هذا القانون المقامة من غير األطراف المذكورين   6)
رابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس  فيها.ووفقاً للمادة ال

الوزراء، بناًء على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام  
  المصدر:مباشراألساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 2010بلومبرج: الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ 

أفضل    سجلت ذكرت وكالة "بلومبرج" األمريكية أن أسعار الذهب العالمية  
% منذ بداية   17، في ظل مكاسب بلغت نسبتها 2010أداء لها منذ عام 

تعامالت هذا العام حتى اآلن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على  
دوالر لألوقية.مبيعات   1500أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 

ائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار  السب 
العقود اآلجلة للذهب قفزة خالل تداوالت اليوم مسجلة أعلى مستوى لها 
في نحو شهر ونصف مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية  
 بين الواليات المتحدة والصين مع اإلعالن عن اتفاق مبدئي بين الجانبين
دون تحديد بنوده أو موعد توقيعه.ورأت الشبكة األمريكية أن المستويات  
المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد 
الحرب التجارية بين االقتصادين األكبر على مستوى العالم ظلت متأرجحة  

ى المالذات  بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى المستثمرين لإلقبال عل
اآلمنة، حتى يتسنى لهم رؤية اتفاق تجاري حقيقي يحسم الخالف ويعيد  
االستقرار لألسواق، ذلك باإلضافة إلى سلسلة الخفض التي تم إقرارها 

أعوام.عن ستيفن آنز،  10على سعر الفائدة األمريكية للمرة األولى منذ 
ه السياسات  محلل مختص في األسواق اآلسيوية:"لوال التحول الذي شهدت 

النقدية للفيدرالي األمريكي صوب التيسير النقدي، لما تمكن الذهب من 
تحقيق مثل تلك المكاسب المبهرة، حيث يبدو وكأن األسواق تريد الوصول  
بنطاقها التسعيري إلى مستويات مرتفعة غير معهود من قبل. يجب توخي  

خفاض السيولة، الحذر ألن أسواق السبائك قد تكون متقلبة بالنظر إلى ان 
إضافة إلى هناك توقعات بانتعاش أسواق األسهم بدعم األنباء الجيدة  
المتداولة ِبشأن اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين". وكان الرئيس األمريكي  

اعتزامه   -خالل تصريحاته أمس أول الثالثاء  - دونالد ترامب قد أكد 
ع نظيره الصيني  حضور مراسم التوقيع على االتفاق التجاري المرحلي م

شي جين بينج، موضحا أنه تم االتفاق على صياغته بشكل مشترك خالل  
هذا الشهر; مما عزز التفاؤل حيال عودة االستقرار إلى األسواق العالمية  

 المصدر:أ.ش.أمع بداية العام الجديد.

 استقرار الدوالر األمريكي عالمياً مع احتفاالت الكريسماس 

األمريكي مقابل العمالت الرئيسية خالل تعامالت اليوم  استقر الدوالر 
الخميس، بالتزامن مع التفاؤل بتخفيف التوترات التجارية ومع احتفاالت  
الكريسماس.صرح الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيوقع االتفاق  
التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع رئيس الصين "شي جين بينغ"  

الصين إنها على اتصال بواشنطن بشأن احتفالية توقيع االتفاق    قريباً.وقالت
وقالت هيئة الجمارك خالل البيان إنها ستعلن في الوقت المناسب    التجاري.

عن قائمة تشمل إعفاء من التعريفات الجمركية المفروضة على سلع 
مليار دوالر.يذكر أن أحجام التداول هذا األسبوع   60أمريكية بقيمة 

 رالمصدر:مباشسبب احتفاالت الكريسماس.محدودة ب 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,022.00 -0.10% السعودية

 DFMGI 3,866.00 -0.22% دبي

 ADI 41,575.00 1.00% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,812.00 0.24% الكويت 

 BSEX 728.00 0.55% البحرين

 GENERAL 3,227.00 0.11% قطر 

 MASI 11,602.00 -0.05% المغرب 

 TUN20 51,147.00 0.24% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,240.02 0.00% أمريكا 

 S&P 500 41,575.14 1.00% أمريكا 

 NASDAQ 28,645.26 0.08% أمريكا 

 FTSE 100 17,168.21 -0.07% لندن

 DAX 7,644.90 0.17% أمانيا

 Nikkei 225 3,005.04 -0.08% اليابان

 %0.08- 0.50 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

النفط يصعد بدعم من آمال اتفاق التجارة األمريكي الصيني  
 أوبك وخفض 

صعدت أسعار النفط مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية  
بين الواليات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح 
اإلمدادات، على الرغم من أن التعامالت اتسمت بالهدوء مع هيمنة  
أجواء العطلة على الكثير من األسواق.وارتفع خام القياس العالمي  

دوالر للبرميل.وصعد خام   67.48إلى  %0.4سنتا أو  28برنت 
  61.36إلى  %0.4سنتا أو  25غرب تكساس الوسيط األمريكي 

دوالر للبرميل.وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق اآلسيوية لدى  
أكسي تريدر ”أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة  

ي بين الواليات المتحدة  بمزيج من تقدم حاسم في االتفاق التجار
والصين، واتفاق أوبك/أوبك+ في ديسمبر )كانون األول(، وتباطؤ  
نشاط )النفط( الصخري.”كل هذا يشير إلى أداء أقوى ألسعار النفط  
في الربع األول مما كان يتوقعه أي شخص قبل شهرين  
فحسب“.وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم الثالثاء إنه  

حفل توقيع يحضره نظيره الصيني شي جين بينغ لما  سيكون هناك 
ُيطلق عليه اتفاق المرحلة واحد إلنهاء النزاع التجاري بين البلدين  
والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري.وألحقت  

شهرا الضرر بنمو   17الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 
أسفر عن تحرك األسعار    االقتصاد العالمي والطلب على النفط، مما

في نطاق محدود معظم العام.كما تسبب انخفاض الطلب في تقليص  
فاعلية تخفيضات اإلمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة  
للبترول )أوبك( وحلفاء من بينهم روسيا.واتفقت المجموعة التي  
ُيطلق عليها اسم أوبك+ على تمديد وزيادة تخفيضات اإلنتاج التي  

مليون برميل يوميا من اإلمدادات من   2.1تزيح ما يصل إلى س
 المصدر: رويترزالسوق أو نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي.



 

 

 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  العربية لمقاوالت حفر االبار

 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  االخضر لالستثمار و التنميةالوادى  

 

 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

 شارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة 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

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

 محافظة الجيزة  –مدينة السادس من اكتوبر 

 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة 30/12/2019

شريف الجزيرى )  ( فندق حرس الحدود ش الشهيد طيار 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  –ريق النصر ( متفرع من ط

 محافظة القاهرة (  – ارامكس 



 

 

 ( 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

سعر  أقل 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 83.0 1.83  10.68   1,563,051   129,655,880   85.00   57.26  38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 14.95 0.95  8.84-  32,562   487,109   18.78   14.50  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 8.27 1.10  16.63-  1,294,160   10,623,720   12.17   8.03  5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 1.28 -0.47  19.09   264,855   339,279   1.59   1.07  5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 11.33 1.07  37.40-  1,003,201   11,287,295   19.09   10.90  4.84% 

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 17.10 -0.52  13.62   317,130   5,407,571   20.60   14.32  4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 43.50 -0.93  6.07   12,504   549,255   48.10   40.00  2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 10.29 -1.63  18.27-  942,491   9,645,993   15.84   10.10  2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 8.60 2.26  23.56-  2,409,439   20,598,924   14.50   7.80  2.47% 

مدينة نصر لالسكان  
 والتعمير

MNHD 4.80 0.42  28.46-  951,190   4,578,467   6.42   4.00  2.37% 

  -لالستشارات الماليه القلعة 

 اسهم عادية 
CCAP 2.30 1.32  35.03-  4,948,215   11,384,029   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 13.46 -0.96  0.45   749,944   10,220,241   18.00   12.70  1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 9.23 0.98  9.51-  651,612   6,081,561   11.97   8.27  1.68% 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 13.90 4.28  59.77   87,263   1,212,914   13.90   8.01  1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا 
CLHO 5.89 1.20  28.32   5,380,953   31,465,484   7.06   4.55  1.60% 

 للتعمير بالم هيلز 
PHDC 1.82 -0.55  16.36-  6,093,276   11,087,907   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 24.25 1.25  32.95   90,525   2,191,408   29.20   17.00  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 101.20 -0.23  14.24-  7,551   762,666   120.01   80.80  1.47% 

 النساجون الشرقيون للسجاد 
ORWE 10.44 1.26  0.38   49,570   515,637   12.94   9.00  1.38% 

 االسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC 3.70 -0.80  40.61-  365,740   1,355,081   6.66   3.55  1.19% 

 سيدى كرير للبتروكيماويات
SKPC 9.11 -0.98  47.03-  658,979   6,021,669   21.30   8.00  1.13% 

بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 5.39 1.51  11.93-  2,749,149   14,761,184   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 6.61 4.42  5.30-  2,278,588   14,961,400   7.94   5.84  0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 2.76 0.36  16.36-  129,231   355,228   3.79   2.65  0.84% 

 حديد عز 
ESRS 10.71 -0.74  40.73-  577,292   6,199,027   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 0.55 -0.72  5.17-  10,931,935   6,049,120   0.85   0.50  0.70% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 2.54 1.20  45.81   234,825   591,344   3.25   1.66  0.57% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  -األسالمي

ADIB 12.20 -0.97  7.68   36,622   449,815   14.80   10.21  0.45% 

الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 5.20 -0.57  22.50-  261,674   1,372,599   7.45   4.40  0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 2.39 0.42  54.91-  401,500   962,205   6.19   2.15  0.22% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية التقريرذا به ُ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  نالمستقبلي   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 
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