
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

05/01/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 13,899.54 -0.44% 6.63% 158,178,016 28,399,971 381,071,687,680 ( EGX 30مؤشر )

 1,964.25 -0.16% -8.63% 177,770,608 50,125,448 456,800,829,440 ( EGX 50مؤشر )

 536.63 0.40% -22.66% 48,352,612 33,026,802 196,328,472,576 ( EGX 70مؤشر )

 1,399.07 0.07% -19.00% 206,530,624 61,426,773 577,400,143,872 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 مليون جنيه  150إدارة روبكس ُتقر زيادة رأس المال لـ   ▪

إرجاء طرح “إنبى” فى البورصة لحين االنتهاء من “إى   ▪
 فاينانس” و”القاهرة” 

 أشهر  9مليار جنيه خسائر حديد عز في   4.32 ▪

 أشهر   5"شيني" توضح أسباب تضاعف الخسائر في   ▪

 أشهر   5مليون جنيه في    29.7للصوامع تتراجع لـأرباح العامة   ▪

فدان بهليوبوليس    34.4زهراء المعادى تتفق نهائيا على شراء   ▪
 مليون جنيه   481.4بـ

  EGX70البورصة تستهدف تعديل منهجية مؤشرات  ▪
   2020خالل   EGX100و

البدء في تأسيس شركة تسوية العقود مرتبط بإعتماد تعديالت   ▪
 قانون اإليداع 

  41رئيس البورصة يكشف أسباب تراجع رأس المال السوقى بـ  ▪
 مليار جنيه  

أشهر   4وزارة المالية: مزادات لبيع أى بضائع متروكة لمدة  ▪
 بالساحات الجمركية 

عمران: مصر تشهد اول اصدار من السندات الخضراء في أوائل   ▪
 2020عام  

»اتحاد الصناعات« يشيد بقرار إلغاء إلزام المصانع بالحصول   ▪
 على شهادة المواصفات والجودة  

 الصين توقف ارتباط أسهمها ببريطانيا بسبب التوترات السياسية  ▪

النفط يستهل العام مرتفعا بفعل تفاؤل التجارة وتوترات الشرق   ▪
 األوسط 

  6أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدوالر قرب أدنى مستوى في   ▪
 أشهر 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 81 79 6 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبار الشركات المقيدة 

 مليون جنيه  150إدارة روبكس ُتقر زيادة رأس المال لـ  

(  RUBXواالكريلك )أعلنت شركة روبكس العالميه لتصنيع البالستيك 
.وأضافت  31/12/2019عن اجتماع مجلس اإلدارة يوم الثالثاء الموافق 

الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن المجلس اعتمد مقترح زيادة رأس  
مليون جنيه   150مليون جنيه إلى  100المال المصدر والمدفوع من 

سة المقدمة  مليون جنيه ، وذلك من خالل اعتماد الدرا 50بزيادة قدرها 
من شركة أصول عربية لالستشارات المالية عن األوراق المالية والتي  
تناولت الخطط المستقبلية العمالقة للشركة والتوسعات الكبيرة المصاحبة  
لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلدخال ما هو جديد ومتطور للشركة  

ع في منتجاتها وتطوير مجمع مصانع الشركة ورفع كفاءتها وزيادة التنو
وصناعتها وكذلك إعادة هيكلة وتطوير الصناعات القائمة بمجمع 

 صدر: البورصة المصريةمالالمصانع.

إرجاء طرح “إنبى” فى البورصة لحين االنتهاء من “إى فاينانس”   
 و”القاهرة” 

رجأت لجنة الطروحات الحكومية طرح الشركة الهندسية للصناعات  
« لحين االنتهاء من طرح من بنك القاهرة  البترولية والكيماوية »إنبى

وشركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية »إى فاينانس« المزمع طرحهما 
بالبورصة خالل الربع األول من العام الحالى.األولوية لطرح بنك القاهرة  

وقالت مصادر على صلة بملف الطروحات لصحيفة  .وشركة إى فاينانس
الطروحات الحكومية طلبت من مستشارى الطرح  البورصة، إن لجنة 

إبطاء العمل على طرح الشركة منذ شهرين مع إعطاء األولوية لطرح بنك 
القاهرة وشركة إى فاينانس وكانت »إنبى« من أوائل الشركات التى أعلنت  
الحكومة عن طرحها وعينت لها مستشارين منذ سنوات إلتمام العملية منذ  

إن آى كابيتال مستشار برنامج الطروحات  نحو عامين.وعينت شركة 
مكتب بيكر تيلى )وحيد عبد الغفار وشركاه( لالستشارات المالية عن 
األوراق المالية كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للشركة، عالوة  
على سعر السهم المزمع إدراجه فى البورصة، وهو ما لم ينته المكتب منه  

تحالف شركات سى آى كابيتال وجيفرى  حتى اآلن.كما اختارت 
إنترناشيونال واإلمارات دبى الوطنى إلدارة الطرح، باإلضافة إلى مكاتب  
بيكر آند ماكنزى لالستشارات القانونية والمحاماة كمستشار محلى ودولى  

بمكتب زكى هاشم محامون وقانونيون  الستعانةللبنوك، فضالً عن ا
كة برايس واتر هاوس  وشر لطارحة،كمستشار محلى للشركة ا

من  مستثمرونلالستشارات المالية والمراجعة كمراقب للحسابات.
المصادر، أن إرجاء طرح الشركة جاء عقب   وأضافتمؤسسات دولية

  البورصة االتفاق مع البنك المركزى على طرح حصة من بنك القاهرة فى 
بع ووجود نية قوية لدى اللجنة العليا للطروحات على تنفيذها خالل الر

  ، ودعم ذلك وجود مستثمرين محتملين بالمؤسسات 2020األول من عام 
المالية الدولية لالكتتاب فى طرح البنك من خالل االجتماعات شبه الرسمية  

المصادر   وأشارتالتى تمت مع مسئولى تلك المؤسسات الفترة الماضية.
ى  إلى أن سوق المال يحتاج الي اوراق مالية بقطاعات جديدة األمر الذ 

جعلها تتجه نحو اإلسراع فى طرح شركة إى فاينانس هى األخرى  
بالبورصة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة بقطاع تكنولوجيا 
الخدمات المالية والمدفوعات الحكومية الذى يشهد اهتماماً بالغاً من قبل  

المصادر، أن  وتوقعت الحكومة بالتوسع فى تقديمها خالل الفترة المقبلة.
من  %20غ الحصة المطروحة من شركة إنبى فى البورصة نحو تبل

 23، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 2018رأسمالها، وفى مارس 

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

  9.98   34.82  الوطنية لالسكان 

  9.00   1.49  الكابالت الكهربائية المصرية 

  8.07   3.08  المتحدة لالسكان 
  7.32   0.04  للسياحة عبر المحيطات  

  6.80   38.00  مصر -البنك الوطني الكويتي 

 

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

 -10.00   18.00  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

 -9.98   59.41  اكتوبر فارما 

 -9.83   5.23  روبكس

 -8.42   1.50  سبينالكس

 -8.12   36.00  القاهرة لالدوية

   

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

  83.24   23,654,666  البنك التجاري الدولي
  9.67   22,200,574  حديد عز

  8.63   18,359,048  جهينة
  5.46   14,551,070  بايونيرز القابضة

  2.44   9,637,138  القلعة 

 

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

  0.28   14,367,545  العربية لالستثمارات 

  0.55   6,860,900  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  2.44   3,894,362  القلعة 

  0.59   3,336,857  الصعيد العامة للمقاوالت 
  0.60   2,851,497  القابضةبورتو 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليار    80شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالى قيمة قد تصل إلى  
جنيه، فى إطار المرحلة األولى من برنامج الطروحات  

ت الحكومية، توسيع قاعدة الملكية  برنامج الطروحا ويستهدفالحكومية. 
وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة  

 Economy Plus المصدر:وكمية التداول اليومى.

 أشهر  9مليار جنيه خسائر حديد عز في   4.32

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، خالل التسعة أشهر  
على أساس   %1225، ارتفاع خسائرها بنسبة 2019سبتمبر المنتهية في 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها 
مليار جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر   4.32حققت خسائر بقيمة 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  326.05الماضي، مقابل خسائر بلغت 
خذ في االعتبار حقوق االقليةوعلى مستوى األعمال  العام السابق له مع اال 

مليون جنيه، مقابل   847.96المستقلة، تحولت الشركة للخسائر بقيمة 
.وحققت  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  121.8أرباح بلغت 

مليار جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في   2.46الشركة خسائر بلغت 
مليون جنيه بالنصف األول   148.5بلغت يونيو الماضي، مقابل أرباح 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية. وارتفعت مبيعات الشركة  2018من  
مليار جنيه، مقابل   25.9خالل النصف األول من العام الماضي إلى 

 مليار جنيه في النصف األول من العام الماضي.  25.4مبيعات بلغت 

 المصدر:مباشر

 أشهر  5مليون جنيه في  29.7تراجع لـأرباح العامة للصوامع ت

أعلن مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، تراجع أرباح الشركة  
بالمائة على   8.15أشهر من العام المالي الجاري بنسبة  5خالل أول 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت  
بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر  مليون جنيه منذ  29.74صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام   32.38الماضي، مقابل 

مليون  18.11المالي الماضي.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
مليون  21.21جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 

الي الماضي.وحققت العامة  جنيه صافي ربح خالل نفس الفترة من العام الم
مليون جنيه خالل العام المالي الماضي    100.1للصوامع صافي ربح بلغ  

مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي   91.84، مقابل 2018-2019
 5.4الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي بنسبة  

خالل العام   388.54مليون جنيه، مقابل  409.51بالمائة، لتصل إلى 
 المصدر:مباشر.2018.3-2017المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر   5"شيني" توضح أسباب تضاعف الخسائر في  

أعلن مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، ارتفاع  
أشهر من العام المالي الجاري بنسبة   5خسائر الشركة خالل أول 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان بالمائة على أساس  211
  9.49لبورصة مصر، أنها سجلت صافي خسائر قبل الضرائب بلغ  

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل  
مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام المالي   3.05

الماضي.وأكدت "شيني" توقف نزيف الخسائر خالل نوفمبر  
ا إلى تحقيق صافي ربح على مدار الشهر بلغ نحو  الماضي وتحوله

أشهر تمثلت في   5ألف جنيه.وأوضحت أن الخسائر خالل الـ 55
مليون جنيه   9.964تكلفة طاقات غير مستغلة وعاطلة تصل إلى 

بالمائة من اجمال ايرادات الشركة عن   7.5بنسبة تصل إلى 
في المصانع   الفترة.وأشار مجلس اإلدارة إلى أنه تم زيادة اإلنتاج

مع تفعيل وإحكام األنظمة الرقابية مما أدى إلى تخفيض أسعار  
شراء الخامات، وزيادة اإلنتاج مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف  
التصنيع للوحده.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ  

مليون جنيه قبل الضرائب منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر   8.95
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام    2.35غت  ، مقابل خسائر بل
 المصدر:مباشرالمالي الماضي.

فدان بهليوبوليس   34.4زهراء المعادى تتفق نهائيا على شراء 
 مليون جنيه   481.4بـ

( أنه تم  ZMIDأعلنت شركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير )
(  HELIر )االتفاق النهائي مع شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمي 

( بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس  94على شراء القطعة رقم )
فدان، والتي تبلغ مساحتها   34.48الجديدة البالغ مسطحها حوالى 

جنيه.وأضافت في    3.324متر وذلك بسعر المتر    144.816نحو  
بيان للبورصة المصرية، أن القيمة اإلجمالية لألرض تبلغ نحو  

أعباء التقسيط وتم االتفاق على أن  جنيه بخالف  481،369،348
 - يتم سداد كامل ثمن األرض طبًقا لالتي: 

وتم سدادها بشيك    %15دفعات )الدفعة األولى    3على    %25• المقدم  
، 30/03/2020حق  %5، والدفعة الثانية 31/12/2019حق 

 (. 30/06/2020حق  % 5والدفعة الثالثة 

ات( دفعات ربع  سنوات )أربعة سنو 4تقسط على  %75• الباقي 
 . 30/06/2024حتى   30/09/2020سنوية اعتبارا من 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

  EGX100و EGX70البورصة تستهدف تعديل منهجية مؤشرات 
   2020خالل 

كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن استهداف إدارته تعديل  
لألسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر   EGX70منهجية مؤشرات 

EGX100  أضاف على هامش فعاليات  2020األوسع نطاًقا خالل.
 6المؤتمر السنوي للبورصة، أن تراجع عدد محدود من االسهم قرابة 

بنسبة كبيرة    EGX70فاض مؤشر  شركات اثرت بصورة سلبية على انخ
، وفقا لـ اموال الغد.وتراجع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة  2019في  

EGX70    نقطة    694نقطة ، مقابل    534ليغلق عند مستوى    %23بنسبة
 % 19بنسبة  EGX100.في حين تراجع مؤشر 2018بنهاية ديسمبر 

بر  نقطة بنهاية ديسم 1727نقطة،مقابل 1398ليغلق عند مستوى 
  المصدر: أموال الغد.2018

مليار   41رئيس البورصة يكشف أسباب تراجع رأس المال السوقى بـ
 جنيه  

كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن سبب تراجع 
مليار جنيه بنهاية عام   708.3رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى  

، قائال إن سبب تراجع  2018مليار جنيه بنهاية عام    749.7مقابل    2019
مليار جنيه، جاء نتيجة سبب   41رأس المال السوقى للبورصة بقيمة نحو 

شركة خالل العام المنتهى، بقيمة رأس مال سوقى قدره    12رئيسى لشطب  
مليار جنيه.وأضاف فريد، خالل مؤتمر صحفى لإلعالن عن حصاد    59.9

أنه بالنسبة للمؤشرات، ، مساء اليوم الثالثاء، 2019البورصة خالل عام 
مقوما   %19.6مقوما بالجنيه، و  %7.1حقق المؤشر الرئيسى ارتفاعا بنسبة  

بالدوالر، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة واألوسع 
نطاقا، نتيجة النخفاض فى عدد محدود من الشركات التى تسيطر على  

شر الشركات  المؤشرين، متابعا ولذا فنحن ندرس تغيير منهجية مؤ
الصغيرة والمتوسطة، لتصبح متساوية األوزان بدال من متوسط سعرى،  
منوها إلى أن هناك شركة واحدة تساهم فى خفض مؤشر األوسع نطاقا  

وحدها.وأعلن محمد فريد، عن عدد من المؤشرات الرئيسية   %15بنسبة 
غت  مليار جنيه، وبل  708.3، إذ بلغ رأس المال السوقى لألسهم  2019لعام  

مليار جنيه، وبلغت عدد الشركات المقيدة   956القيمة السوقية للسندات 
شركة   29شركة بالسوق الرئيسى و 215شركة موزعة بين  244

 353سماسرة معتمدون، و 130للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 
أسواق وهى السوق الرئيسى وسوق   4ألف مستثمر، وتدير البورصة 

وسطة، خارج المقصورة وسندات الخزانة  المشروعات الصغيرة والمت 
سندات    105صناديق مغلقة ، و  3الحكومية، وصندوق واحد للمؤشرات، و

سندات   17سندات اإلسكان،  19سندات خزانة،  69مسجلة موزعة بين 
 235توريق وشركات.وأشار فريد، إلى أنه تم وبالفعل تم التواصل مع 

شركة   81تائج موزعة بين شركة للترويج لقيدها بالبورصة، وكانت الن 
شركة لديها رغبة فى   67ليس لديها رغبة نهائياً فى الطرح بالبورصة، و

شركة جارى   46الطرح ولكنها ترى التوقيت الحالى غير مناسب، و
 14شركة لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، و  24دراسة األمر، و

 4- 3طرح بين  شركة بدأت بالفعل دراسة عملية القيد والطرح، متوقعا
شركات خالل العام المقبل.وكشف فريد، عن عدد المستثمرين المسجلين 

، موزعة  2019ألف كود عام  30حديثاً فى البورصة المصرية أكثر من 
ألف    22.515لكيانات، مقابل    1710ألف كود ألشخاص و   29.284بين  

ألف   20.802، ومقارنة بنحو 2018كيانا عام  1685كود ألشخاص و

 

نون  البدء في تأسيس شركة تسوية العقود مرتبط بإعتماد تعديالت قا
 اإليداع 

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، أن البدء في تأسيس شركة  
تسوية العقود والمشتقات اآلجلة يرتبط بإعتماد تعديالت قانون اإليداع  
والحفظ المركزي .أضاف على هامش فعاليات المؤتمر السنوي  
للبورصة، أن إنشاء تلك البورصة ستسهم في تنويع الخيارات  

امام المتعاملين، وفقا لـ اموال الغد.واشار الى ان ادارته   االستثمارية
المصدر: قامت بتفعيل بعض االدوات مثل الشورت سيلينج وصانع السوق.

  أموال الغد

أشهر   4وزارة المالية: مزادات لبيع أى بضائع متروكة لمدة 
 بالساحات الجمركية 

ه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة  اتخاذ اإلجراءات  وجَّ
  4الالزمة لبيع البضائع التى مضى علي بقائها بالساحات الجمركية 

أشهر، من خالل المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات  
الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة لألصناف القابلة للتلف أو النقصان  

ة.يأتي ذلك تنفيًذا طبًقا لما أجازه قانون الجمارك والئحته التنفيذي 
للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات  
وبضائع »المهمل« المكدسة بالموانئ.وذكر بيان لوزارة المالية، أنه  
بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ مثل  

ا، فيتم منح  شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيره
أصحابها مهلة لمدة شهر التخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، 
أو تحمل تكلفة إعدامها وفًقا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة.ولفت  
البيان أنه فى حالة عدم االستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف  

 التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة. 

وقف التعامل مع المستوردين غير الملتزمين وإدراجهم بالقائمة »عالية  
وأشار البيان إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع  : المخاطر« 

المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم فى القائمة »عالية المخاطر«  
 المصدر: حابىوالتى قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤالء المستوردين.

صر تشهد اول اصدار من السندات الخضراء في أوائل عام  عمران: م
2020 

رئيس هيئة الرقابة المالية عند دعوة   –كشف الدكتور محمد عمران 
الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجاالت  
االستدامة ومسؤولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية  

لبيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف  واإلقليمية المعنية بشئون ا 
تمهيداً   Green projects taxonomyللمشروعات الخضراء 

لوضع دليل إلصدار السندات الخضراء في مصر ، يضع أمام  
المستثمرين المحليين والدوليين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات  
إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها.وقال رئيس الهيئة  
أن مقترح الهيئة إلنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبنى أساس  

والمستثمر في المفاهيم والفرص االستثمارية في   مشترك بين الدولة 
نطاق االقتصاد األخضر، باإلضافة إلى تيسير جذب المؤسسات المالية  
العالمية التي تستهدف تلك النوعية من المشروعات الخضراء بما  
ُيسرع الخطى لنمو سوق السندات الخضراء في مصر.وأضاف د.  

أن تحقق   2019عام عمران أن الرقابة المالية استطاعت خالل 



 

 

.وقال إن البورصة  2017شخصا معنويا عام  1499بيعى وشخص ط
فبراير الماضى، انتهت من تطوير اإلجراءات المنظمة   13المصرية فى 

لتحديث أسماء العمالء المسجلين )المكودين( بقاعدة بيانات العمالء سواًء  
من األشخاص الطبيعية أو االعتبارية، وذلك بناًء على دراسة أعدتها 

ة بمناقشة أطراف السوق العاملة والتى انتهت إلى أن البورصة المصري 
النظام المتبع حالياً فى تحديث بيانات أكواد المتعاملين نتج عنه وجود أكواد  
قديمة لذات العمالء موقوفة بيعاً وشراًء وبعضها اليزال لديه أرصدة، 
باإلضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العميل وشركة السمسرة  

لة إلثبات نقل ملكية أرصدة األوراق المالية بين الكود القديم لفترات طوي 
والكود الجديد.وبناء عليه، قامت إدارة البورصة بتعديل وتبسيط إجراءات  
تحديث أسماء العمالء على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة  

“Unified Code  بدالً من اإلجراء السابق والذى يتضمن ايقاف الكود ”
الحالى والقيام بعملية نقل لألرصدة من الكود القديم الى الكود الجديد.كما 

 Softwareشملت التعديالت، إتاحة أنظمة ربط آلية )
Development Kit  لشركات السمسرة لسحب األكواد من خالل )

األنظمة اإللكترونية بشركات السمسرة والمكاتب الخلفية بها، وتسمح تلك 
العمل دون التدخل البشرى الالزم لسحب األكواد   الطريقة باستمرارية 

 الجديدة مما يضمن تالفى أخطاء التنفيذ أو تأخير األوامر. 

»اتحاد الصناعات« يشيد بقرار إلغاء إلزام المصانع بالحصول على  
 شهادة المواصفات والجودة  

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار  نيفين جامع وزيرة التجارة  
 2019لسنة    1120بإلغاء  القرار رقم    2019لسنة    1160والصناعة رقم  

تجديده  الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو 
والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة  
المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها األولية  
للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي  

د عند تجديد الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجد
السجل.وقال المهندس محمد السويدي رئيس االتحاد، إن هذا القرار جرئ  
من الوزيرة ويدل على سرعة اتخاذ القرارات لصالح الصناعة خاصة  
وأنه جاء في غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة.وأعرب  عن 

إيجابيا ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار، االمر الذي يعد مؤشرا 
النفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن 
تنقيح السياسات الصناعية من اإلجراءات التي تؤثر سلباً على القطاع  

 المصدر: أموال الغد الصناعي وعلى مساهمته في االقتصاد القومي.

 

خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفية بوضع االستدامة  
في دائرة االهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسية  
االستثمارية باالهتمام بقضايا التغير المناخي والحرص على الدخول  

ة  في مشروعات مرتبطة باالستدامة. وقد رأت الهيئة أن وضع قائم
بالقطاعات المستهدفة سيزيد من التوجه لالقتصاد األخضر، وهو ما  
استفدنا به من تجربة العمل مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية المهتمة  
باالستدامة وإحدى الشركات المحلية التي ستصدر قريبا أول إصدار  

.أوضح د.  2020من السندات الخضراء في مصر في أوائل عام 
بعد دراسة    - تنمية المستدامة بالهيئة قد أعدت مقترحاً  عمران أن وحدة ال

يضع تصنيفا للمشروعات الخضراء   -التجارب العالمية في هذا الشأن 
في ثالث فئات هي مشروعات قليلة االنبعاثات الكربونية، ومشروعات  
التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والمشروعات التي  

وصون وحماية التنوع البيولوجي  تستهدف على وجه التحديد حفظ 
األرضي والمائي )بما في ذلك حماية البيئات الساحلية والبحرية(  
يستهدف توفير دليل لمساعدة المستثمرين على فهم ما إذا كان النشاط  
االقتصادي مستداًما على نحو ال يقبل الشك، كما أن التصنيف يؤكد  

سات والمراقبين وهو  على توحيد اللغة بين المستثمرين وواضعي السيا
ما ُيسهم في التأكد من أن المشروعات واالستثمارات تفي بالمعايير 
البيئية وتتسق مع األطر الدولية رفيعة المستوى مثل اتفاقية باريس.كما  
قدم الخبراء وجهات نظرهم فيما يتعلق بتصنيف المشروعات الخضراء  

دي يساعد كثير  وأبعادها، مؤكدين أن هناك احتياج حقيقي لدليل إرشا
من الشركات التي تؤمن بمسئوليتها االجتماعية تجاه البيئة والمجتمع  
بأن توظف ما لديها من مخصصات مالية في تمويل المشروعات  

صدر قرار   2019الخضراء.والجدير باإلشارة أنه في نهاية اغسطس 
 من مجلس إدارة الهيئة بتحديد قائمة بمراقبي البيئة الدوليين المستقلين
والتي يمكن للجهات الراغبة في اصدار السندات الخضراء االختيار  
من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل االقتصاد  
المصري، بجانب فتح سجل لمراقبي البيئة المحليين، كما أعفى مجلس  

من مقابل    %50إدارة الهيئة مصدري السندات الخضراء في مصر من  
هيئة.وتعتبر السندات الخضراء أحد أدوات  الخدمات والفحص بال

التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في  
تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة  
السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام  

النظيفة والتخفيف من   معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات
العوامل التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة األرض. ومن أهم  
المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات  
الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية،  
ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث  

نعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات وسائل النقل  وم
 النظيفة مثل وسائل النقل باستخدام الكهرباء.

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 الصين توقف ارتباط أسهمها ببريطانيا بسبب التوترات السياسية 

منعت الصين بشكل مؤقت اإلدراج المزدوج لألسهم بين بورصتي  
ولندن بسبب التوترات السياسية مع بريطانيا، بسبب هونج كونج، شنجهاي  

سنة لتكون ضمن  99التي خرجت من تحت اإلنتداب البريطاني لمدة 
أن الصين منعت مؤقتا قوائم مدرجة بين  و  الدولة الصينية بحكم مستقل 

بورصتي شنجهاي ولندن بسبب التوترات السياسية مع بريطانيا.وسيعيق  
المزدوج بين البورصتين الشركات الصينية من توسيع تعليق اإلدراج 

قاعدة مستثمريها وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للوصول إلى الشركات  
المدرجة في المملكة المتحدة.ويلقي تعليق المخطط لإلدراج بين شنجهاي  
و لندن بظالله على مستقبل مشروع يهدف إلى بناء العالقات بين بريطانيا 

أفضل، ومساعدة الشركات الصينية على توسيع قاعدة  والصين بشكل 
المستثمرين وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للوصول إلى الشركات  
المدرجة في المملكة المتحدة. التي تضم مسؤولين حكوميين وأشخاص  
يعملون في صفقات محتملة بين شنجهاي ولندن ، إن السياسة كانت وراء  

لسياسي من االحتجاجات بهونج كونج التي  التعليق. إن موقف بريطانيا ا
مازالت المظاهرات مستمرة بها ضد الخطط الحكومية إلتاحة الفرصة  

   المصدر:جريدة حابي.للحكومة الصينية للتحكم أكثر في المدينة الدولة 

 النفط يستهل العام مرتفعا بفعل تفاؤل التجارة وتوترات الشرق األوسط 

العام الجديد على ارتفاع مع انحسار المخاوف على  استهلت أسعار النفط 
الطلب بفضل تحسن عالقات التجارة بين الواليات المتحدة والصين، في  
حين غذى تصاعد التوترات في الشرق األوسط بواعث القلق حيال  

بتوقيت جرينتش، كانت العقود اآلجلة   0738المعروض.وبحلول الساعة 
بالمئة إلى   0.5سنتا بما يعادل  35ة لخام القياس العالمي برنت مرتفع

دوالر للبرميل، في حين زاد الخام األمريكي غرب تكساس   66.35
دوالر.كانت أسواق النفط    61.31بالمئة ليسجل    0.4سنتا أو    25الوسيط  

على   2019ختم كال الخامين  مغلقة يوم األربعاء بمناسبة العام الجديد
، مدعومين في نهاية  2019منذ  ارتفاع، وسجال أكبر مكاسبهما السنوية

السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل األمد بين الواليات المتحدة  
وخفض أعمق لإلنتاج تعهدت به   -أكبر اقتصادين في العالم  -والصين 

منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.وقال ستيفن إينس، كبير محللي  
نفظ يظل مدعوما بآثار هدنة التجارة  السوق اآلسيوية لدى أكسي تريدر، ”ال

  المصدر:رويترزوتصاعد القالقل السياسية في العراق“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,442.00 -0.39% السعودية

 DFMGI 2,769.00 0.15% دبي

 ADI 8,397.00 0.46% ابوظبي

 MARKET-IXP 12,227.00 -0.45% الكويت 

 BSEX 367,334.00 -4.36% البحرين

 GENERAL 42,323.00 -0.37% قطر 

 MASI 51,537.00 0.19% المغرب 

 TUN20 167.00 0.84% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,234.85 -0.71% أمريكا 

 S&P 500 41,464.61 -0.39% أمريكا 

 NASDAQ 28,634.88 -0.81% أمريكا 

 FTSE 100 17,066.12 -0.20% لندن

 DAX 7,622.40 0.24% أمانيا

 Nikkei 225 3,083.79 -0.05% اليابان

 %1.33 1,548.60 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %3.58 68.62 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %3.04 62.86 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 أشهر   6أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدوالر قرب أدنى مستوى في  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث حوم الدوالر قرب أدنى  
مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات  
بأن األداء المتفوق لالقتصادي األمريكي ربما شارف على  

 1520.38بالمئة إلى    0.2نهايته.وارتفع الذهب في المعامالت الفورية  
بتوقيت جرينتش بعد   0713دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 

يوم  1525.20سبتمبر عند  25أن المس أعلى مستوياته منذ 
، 2010بأكبر مكاسب سنوية منذ    2019الثالثاء.وختم المعدن األصفر  

دوالر لألوقية.وقال    1523.20ريكية اآلجلة عند  واستقرت العقود األم
هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية ”تراجع  
أسعار الدوالر هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعامالت تميل  
نحو االنخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب“.وبدأت أسعار الدوالر  

اهنة المستثمرين على أن تفوق  العام الجديد وسط ضغوط من مر
االقتصادي األمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع  
توقعات النمو العالمية.وهبط مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة  

بالمئة الشهر   1.9األمريكية مقابل سلة من العمالت المنافسة، بنسبة 
.ويقلل انخفاض  الماضي بعد أن وصل ألدنى مستوياته منذ يوليو 

الدوالر من تكلفة الذهب على حائزي العمالت األخرى.وبالنسبة  
بالمئة إلى   0.2للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت أسعار للفضة 

دوالر   966.37بالمئة إلى  0.4دوالر لألوقية وزاد البالتين  17.86
دوالر   1946.74بالمئة أيضا إلى  0.4وارتفع البالديوم 

 :جريدة حابيالمصدرلألوقية.

 

 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 06/01/2020 05/01/2020 واحد سهم مجاني لكل سهم اصلي  دايس للمالبس الجاهزة 

 14/01/2020 13/01/2020 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.125 مصر لصناعة الكيماويات 

 

 )التوزيعات النقدية(   الكوبوناتجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 15/01/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الثانى  قناة السويس للتأمين 

 15/01/2020 12/01/2020 جنيه للسهم  0.190 راية القابضة لالستثمارات المالية 

 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  لالستثمار و التنميةالوادى االخضر  

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 الوطنية لمنتجات الذرة  08/01/2020
طريق مصر   - A1المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان  -بمصانع الشركة  عادية

 67الكيلو   -االسماعيلية الصحراوي 

 الجيزة  -المهندسين  –شارع وادى النيل   2بمقر الشركة الكائن  عادية برايم القابضة لالستثمارات المالية 12/01/2020

 القاهرة -عابدين  -ش الجمهورية  17بمقر نادي الشركة الكائن في  عاديةغير  مصر لالسواق الحرة  12/01/2020

 مطاحن ومخابز االسكندرية  12/01/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  - ميدان السواح  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

 القاهرة  - ميدان السواح  1الغذائية بمقر الشركة القابضة للصناعات  عادية مطاحن مصر الوسطي  13/01/2020

 مطاحن ومخابز شمال القاهرة  13/01/2020
غير و عادية

 عادية
 ش السواح سراي القبة القاهرة  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

15/01/2020 
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين 

 لالستثمار العقارى 

 عادية
 الجيزة  –اكتوبر   6 –القرية الذكية   –الحي المالي  –135Bبمقر الشركة بالمبني رقم 

 محافظة الجيزة  –غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  43بمقر الشركة الكيلو  عادية اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية 16/01/2020

 السويس لالكياس  16/01/2020
العين السخنة )بمصنع القطامية التابع لشركة  طريق المعادي    30بمقر الشركة الكائن في ك   عادية

 السويس لألسمنت ( 

 القاهرة  –القاهرة الجديدة   –بفندق تريومف بالتجمع الخامس  عادية المصرية للمنتجعات السياحية 16/01/2020

 دقهلية  -المنصورة   –المشاية السفلية    –بفندق مارشال الجزيرة   عادية الدولية لألسمدة والكيماويات  18/01/2020

 الجيزة  -الدقي  -بمقر الشركة اول ش نادي الصيد  عادية العربية الستصالح االراضي  18/01/2020

 القاهرة  – رملة بوالق   –كورنيش النيل 2005 –بفندق فيرمونت ابراج نايل سيتى  عادية نايل سيتي لالستثمار 18/01/2020

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( EGX 30 index)  30إكس لشركات المكونة لمؤشر إي جي 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 
83.2 0.26 11.00 284,645 23,654,666 85.00 58.60 38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 

15.11 -3.02 7.87- 515,613 7,856,391 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.11 -0.73 18.25- 336,045 2,739,266 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 

1.28 -3.26 18.99 316,392 410,367 1.59 1.07 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

11.25 -2.17 37.85- 792,436 8,977,098 19.09 10.90 4.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 

16.80 -1.00 11.63 22,926 385,227 20.60 15.07 4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 

43.06 -1.33 5.00 395 17,009 48.10 40.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 

10.20 1.39 18.98- 67,743 690,178 15.84 10.00 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.63 0.00 23.29- 2,127,654 18,359,048 14.50 7.80 2.47% 
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 

4.86 0.83 27.57- 241,598 1,162,955 6.42 4.00 2.37% 
  -لالستشارات الماليه القلعة 

 اسهم عادية 
CCAP 

2.44 0.00 31.07- 3,894,362 9,637,138 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 

13.47 1.66 0.52 222,408 2,958,630 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.50 -2.76 6.86- 124,538 1,202,309 11.97 8.27 1.68% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

13.88 0.00 59.54 - - 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا 
CLHO 

5.84 -3.15 27.23 104,523 611,444 7.06 4.55 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

1.75 0.17 19.31- 2,390,823 4,190,329 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 

23.69 0.30 29.88 299,636 7,052,137 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

99.00 -0.46 16.10- 733 72,884 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقيون للسجاد 
ORWE 

10.50 -0.57 0.96 89,391 938,595 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC 

3.65 0.55 41.41- 445,065 1,620,358 6.66 3.55 1.19% 

 سيدى كرير للبتروكيماويات
SKPC 

8.85 -1.45 48.55- 1,058,567 9,365,435 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 
5.46 4.20 10.78- 2,708,492 14,551,070 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.73 -1.32 3.58- 963,598 6,483,620 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.83 -3.08 14.24- 90,156 256,797 3.79 2.65 0.84% 

 حديد عز 
ESRS 

9.67 -7.11 46.49- 2,264,947 22,200,574 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 

0.55 1.65 4.31- 6,860,900 3,777,190 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

2.41 0.42 38.35 40,675 97,120 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  -األسالمي
ADIB 

12.20 -0.97 7.68 11,271 138,563 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.48 1.86 18.33- 1,203,713 6,669,939 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.30 0.88 56.60- 920,726 2,101,679 6.19 2.15 0.22% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية ذا التقريربه ُيقصد  ال. للجمهور المتاحة المعلومات  إلى التقرير هذا يستند
  وقت   في  موثوق فيها  أنها  يعتقد  مصادر  شركة بريميير من  أبحاث  إدارة  قبل  من  التقرير  هذا  في   الواردة  واآلراء  المعلومات  إعداد  تملقد  .  فيه   المذكورة

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

  لهذا  المتلقي  أو  القارئ   يكن  لم   إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط   نقلها  ُيقصد  مات معلو  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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