
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٤/٠١/٢٠٢٠  
  

التغیرمن أول    التغیر الیومي   قیمة المؤشر   مؤشرات السوق 
  القیمة السوقیة   حجم التداول   قیمة التداول   السنة 

 EGX 30 (  13,698.64 -0.75% 5.09% 715,283,072 98,240,449 373,255,260,386مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,912.00 -0.19% -11.06% 767,448,512 138,788,341 446,899,940,255مؤشر ( 
 EGX 70 (  526.57 0.07% -24.11% 160,309,568 94,188,332 193,104,643,375مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,369.27 -0.16% -20.72% 875,592,640 192,428,781 566,359,903,760مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   بلتون القابضة تقرر تأسیس شركتین للتمویل العقاري والتأجیر

  التمویلي وتقرر بیع حصتھا في أورباخ جرایسون األمریكیة  
 لالستحواذ..بایونیرز القابضة تعتمد القیمة العادلة لـ ً   ٥تمھیدا

  شركات ومعامل المبادلة 
  "القلعة القابضة تتطلع لطرح حصة من أسھم "طاقة عربیة

  بالبورصة في أبریل  
 بموازنة  ١٨٧الشمس لإلسكان تستھدف ً ملیون جنیھ أرباحا

٢٠٢٠  
   في الربع األول    ٪٩٠أرباح العربیة الستصالح األراضي تتراجع  
 عامر وبورتو جروب توضحان مستجدات دعوى قضائیة  
 ملیارات    ٤باح في تاریخھا بقیمة  القابضة للتأمین تحقق أعلى أر

  جنیھ 
   البرلمان یمنح الرقابة المالیة الحق فى عكس قید عملیات

  المقاصة  
  :ا بقیمة العجز في المیزان التجاري   ٪٣٢٫٢اإلحصاء انخفاضً

  ٢٠١٩خالل أكتوبر  
 ملیون جنیھ قیمة األسمدة الراكدة فى الجمعیات الزراعیة   ٢٥

  بأسیوط
   شھور   ٣جنیھا ألول مرة منذ    ٧٣٥األسمنت إلى  انخفاض أسعار  
   ”وزیر المالیة” أمام “النواب”: دراسة إلغاء “القیمة المضافة“

  على الورق المحلى 
  استقرار أسعار النفط مع خمود الصراع األمریكى اإلیراني

  وتحول األنظار إلى اتفاق التجارة  
  ملیار دوالر في   ٢٨٩الصین تتخلص من قروض ردیئة بقیمة

٢٠١٩  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١١  ٩٣  ٧٥  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  والتأجیر التمویليبلتون القابضة تقرر تأسیس شركتین للتمویل العقاري  

    تقرر بیع حصتھا في أورباخ جرایسون األمریكیةو
قالت شركة بلتون المالیة القابضة، إن المجلس وافق على تأسیس شركتین في  
مجال التأجیر التمویلي والتمویل العقاري.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة  
مصر، الیوم االثنین، أنھ تقرر تأسیس شركة بلتون للتأجیر التمویلي وبلتون  

للبیان، تم تفویض رئیس   في كل من الشركتین.ووفقاً   ٪٩٨للتمویل العقاري بنسبة  
مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتفاوض بشأن  

األمریكیة   Auerbach Graysonبیع حصة بلتون المالیة القابضة في شركة 
ً للقواعد المعمول بھا في ھذا الشأن.ووافق مجلس إدارة الشركة على قبول  وفقا

ً عن أوراسكوم استقالة تامر الھدى عضو مج لس اإلدارة غیر التنفیذي ممثال
ً عنھ، وتعیین إیھاب صالح عضو  لالستثمار القابضة، وتعیین نیلز بختلر عوضا
ً من أیمن سلیمان   ً عن أوراسكوم لالستثمار بدال مجلس إدارة غیر تنفیذي ممثال

ً عن شركة أوراسكوم لالستثما  ر  عضو مجلس اإلدارة غیر التنفیذي المستقیل ممثال
القابضة.ووافقت الشركة على مقترح لجنة الموارد البشریة واإلثابة والتحفیز بشأن  
تطبیق نظام مكافآت نھایة الخدمة التكمیلي للعاملین بالشركة وتفوبض رئیس 
مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة اإلجراءات.قالت شركة بلتون  

س اإلدارة أو العضو المنتدب في  المالیة القابضة، إن تقرر تفویض رئیس مجل
اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتفاوض بشأن بیع حصة بلتون المالیة القابضة في  

ً للقواعد المعمول بھا في ھذا   Auerbach Graysonشركة  األمریكیة وفقا
ً لبیان لبورصة مصر.وقال إبراھیم محمد كرم الرئیس التنفیذي لشركة   الشأن، وفقا

قابضة، إن بیع حصة الشركة في أورباخ جرایسون األمریكیة  بلتون المالیة ال
للوساطة في األوراق المالیة یھدف إلى توقف الخسائر التي تكبدھا لھا الشركة  
ً لرویترز.وتابع: "رغم أنھا تساعدنا في   األمریكیة وتتحول إلى الربحیة، وفقا

ً، لكن الخسائر التي  ١٢٠التواجد بأكثر من  تأتي منھا كبیرة ولدینا خطة  سوقا
بشأنھا سننتھي منھا قبل مارس المقبل".واستحوذت بلتون على حصة حاكمة  

ً حول  ١٢٥بشركة أورباخ جرایسون األمریكیة التي تعمل في ما یصل إلى   سوقا
العالم.وذكرت بلتون لبورصة مصر أن المجلس وافق على تأسیس شركتین في  

مویلي والتمویل العقاري.وقال كرم إن شركتھ تعكف على خطة  مجال التأجیر الت
توسع قویة تشمل دخول أسواق اإلمارات والسعودیة ودولة أفریقیة خالل ھذا  
العام بجانب إطالق خدمات نشاطي التمویل العقاري والتأجیر التمویلي في یونیو 

ً لرویترز.وأضاف كرم أن شركتھ تستھدف أن تصب ح ثاني  حزیران المقبل، وفقا
أكبر شركة سمسرة في مصر ھذا العام بجانب دخول نشاط التمویل االستھالكي  
قبل یونیو حزیران القادم."خطتنا للعام الحالي أن نتحول للربحیة...حصلنا على  
موافقة الرقابة المالیة أمس وسنبدأ تفعیل تلك األنشطة في یونیو المقبل بمحفظة  

ملیون جنیھ للتمویل  ٤٠٠ملیون جنیھ و  ٦٠٠متوقعة للتأجیر التمویلي بنحو 
العقاري.. وقبل ذلك سنكون أطلقنا خدمات التمویل االستھالكي وسنبدأ أنشطة  
أخرى في مرحلة الحقة قریبة".وحققت الشركة خسائر (خسائر مساھمي الشركة  

بر الماضي، مقابل ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتم  ٦٣٫٣األم) بلغت 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ في    ٢٧٫٢خسائر بلغت 

ملیون   ٨٨٫٣االعتبار حقوق األقلیة.وبلغ صافي خسائر الشركة خالل الفترة 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام  ٥٢جنیھ، مقابل خسائر بنحو 

ملیون جنیھ، مقابل   ١٠٫٢٣الفترة إلى الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل  
.وعلى أساس ربعي، ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من    ١٧٫٥إیرادات بلغت  

ملیون جنیھ خالل الربع الثالث من   ٢٠٫٨حققت الشركة صافي خسائر بلغت 
ر:  دصمال.٢٠١٨ملیون جنیھ بالربع المقارن من  ٢٦٫٥، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩

  مباشر

  

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 

   ٢٠٫٩٦    ١٫٠٦  الجیزة العامة للمقاوالت 
   ١٩٫٣٤    ٣٫٦٤  المتحدة لالسكان 
  ١٢٫٦٤    ٣٫٠٣  سوھاج الوطنیة 

  ١١٫٠٦    ٢٠٫٩٨  المشروعات الصناعیة والھندسیة 
  ١٠٫٥٩    ٠٫٦٤  العامة للمقاوالت الصعید 

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 

 -٩٫٩٧    ٢٠٫٩٤   الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف 
 -٩٫٩٧    ٣٫٣٤  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

 -٩٫٧٣    ٥٫١٠  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 
 -٩٫٦٦    ٩٫٠٧  المھنس للتأمین 

 -٧٫٧٥    ١٠٫٠٠  إم تي أي 

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   قیمة التداول  السھم 

  ٨٣٫٠٠    ٣٦٥،٤٦٢،٣٣٦  البنك التجاري الدولي 
  ٥٫١٨    ٩٤،٨٦٧،٠٤٠  بایونیرز القابضة 

  ٨٫٧٦    ٣٥،٦٨٨،٩٠٠  حدید عز 
  ٢٫٣٣    ٢٧،٩٢٩،٩٣٦  القلعة 

  ١٫٦١    ٢٧،٣٩٦،٩٦٢  بالم ھیلز 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   كمیة التداول   السھم 

  ٠٫٦٤    ٣٠،١٠٧،٧٢٦  الصعید العامة للمقاوالت 
  ٠٫٥٤    ٢٣،٧٣٢،٥٥٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٥٫١٨    ١٧،٨٢٤،٣٥١  بایونیرز القابضة 
  ١٫٦١    ١٦،٨٧٥،٢١٨  ھیلز بالم  

  ١٫٦٤    ١٦،١٦٧،١٧٤  الكابالت الكھربائیة المصریة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ً لالستحواذ..بایونیرز القابضة تعتمد القیمة العادلة لـ شركات   ٥تمھیدا
  ومعامل المبادلة 

اعتمد مجلس إدارة شركة بایونیرز القابضة لألستثمارات المالیة، دراسات القیمة  
شركات تابعة مقیدة بالبورصة المصریة، والتي تسعى إلى رفع نسبتھا    ٥العادلة لـ

بالمائة.وأوضحت الشركة في بیان    ٩٠ومجموعاتھا المرتبطة بتلك الشركات حتى  
لبورصة مصر، یوم االثنین، أن مجلس اإلدارة اعتمد دراسات القیمة العادلة لتلك 
الشركات المستھدفة بعروض الشراء والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة  

  فینكورب لالستشارات المالیة وھي كالتالي: 

القیمة العادلة لحقوق المساھمین    -مقدم عرض الشراء- شركة بایونیرز القابضة    -
  جنیھ للسھم.  ٩٫٣٨ملیار جنیھ بواقع  ٨٫٧٨نحو 

القیمة العادلة لحقوق   -مستھدفة بعرض الشراء-شركة الجیزة العامة للمقاوالت  -
  جنیھ للسھم.  ٢٫٢٩ملیون جنیھ بواقع   ٦٧٠٫٥المساھمین 

القیمة العادلة لحقوق المساھمین   -مستھدفة- سكان والتعمیر شركة المتحدة لإل -
  جنیھ للسھم.  ٧٫٥٢ملیار جنیھ بواقع  ٢٫١٢

القیمة العادلة   - مستھدفة بعروض الشراء- شركة الصعید العاملة للمقاوالت  -
  جنیھ للسھم.  ١٫٢٥ملیون جنیھ بواقع   ٩٥٦لحقوق المساھمین 

القیمة العادلة لحقوق المساھمین   -ھدفةمست -شركة القاھرة لإلسكان والتعمیر  -
  جنیھ للسھم.  ٢٩٫٨٨ملیار جنیھ بواقع  ٢٫٦٨

القیمة العادلة   -مستھدفة بعرض الشراء-شركة الكابالت الكھربائیة المصریة  -
جنیھ للسھم.وأضافت أن مجلس   ٣٫٢٧ملیار جنیھ بواقع    ٢٫٣٢لحقوق المساھمین  

على حدة في ضوء دراسات القیمة العادلة  اإلدارة اعتمد معامل المبادلة لكل شركة  
  والتي أسفرت عن معامالت المبادلة التالیة: 

سھم من أسھم  ٤٫٠٩٩عدد واحد سھم من أسھم شركة بایونیرز القابضة مقابل  -
  شركة الجیزة العامة للمقاوالت. 

سھم من أسھم شركة   ١٫٢٤٨عدد واحد سھم من أسھم بایونیرز القابضة مقابل  -
  سكان والتعمیر. المتحدة لإل

سھم من أسھم شركة   ٧٫٤٧عدد واحد سھم من أسھم بایونیرز القابضة مقابل  -
  الصعید العامة للمقاوالت. 

سھم من أسھم شركة   ٠٫٣١عدد واحد سھم من أسھم بایونیرز القابضة مقابل  -
  القاھرة لإلسكان والتعمیر. 

سھم من أسھم شركة    ٢٫٨٧٢عدد واحد سھم من أسھم ة بایونیرز القابضة مقابل    -
الكابالت الكھربائیة.وقرر مجلس اإلدارة عرض اقتراح على الجمعیة العامة غیر  

  ٢٨٧٫٩٨العادیة للموافقة على اصدار أسھم زیادة رأس المال المصدر بحد أقصى  
ً إلیھا عالوة اصدار    ٥ملیون سھم بقیمة اسمیھ قدرھا   جنیھات للسھم الواحد مضافا

ً لكل سھم تخصص بالكامل للمساھمین الرئیسیین الذین  جنیھ تقر  ٤٫٣٨وقدرھا   یبا
سیقوموا بتوفیر أسھم المبادلة بالقیمة العادلة التي سیتم على أساسھا تنفیذ عروض  
الشراء دون إعمال حقوق األولویة لقدامى المساھمین.وأشار المجلس إلى أن  

بي الحسابات  االقتراح في ضوء موافقتھ على األسباب الجدیة والتي أقرھا مراق
بخصوص قصر الزیادة على المساھمین الرئیسیین وعدم إعمال حقوق األولویة  
للمساھمین القدامى وذلك على النحو التالي:وكان مجلس إدارة بایونیرز، قرر في  
أكتوبر الماضي، تقدیم عروض شراء بمبادلة أسھم دون الخیار النقدي لرفع نسبة  

من رأسمال الشركات التالیة "الجیزة   ٪ ٩٠الشركة ومجموعتھا المرتبطة حتى 
العامة للمقاوالت، المتحدة لإلسكان والتعمیر، الصعید العامة للمقاوالت، القاھرة  
لإلسكان والتعمیر , الكابالت الكھربائیة المصریة"، مع استمرار قید أسھم ھذه  
الشركات المستھدفة بالبورصة.وفي وقت سابق، قال الرئیس التنفیذي لشركة  

ونیرز القابضة لالستثمارات المالیة ولید ذكي، لـ"مباشر"، إن مجلس اإلدارة  بای
ً إلى أن لجنة االستثمار بالشركة   قرر تقسیم الشركة إلى ثالث شركات، الفتا

  ٩٠أوصت بزیادة نسب االستثمار في بعض الشركات التابعة المقیدة حتى نسبة 

القلعة القابضة تتطلع لطرح حصة من أسھم "طاقة عربیة"  
  بالبورصة في أبریل  

إن "القلعة"  رئیس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة  ھیكل  أحمد  قال  
من شركتھا التابعة "طاقة   ٪٣٠تخطط لطرح حصة تصل إلى 

عربیة" في البورصة خالل أبریل المقبل، وھو ما یأتي متوافقا مع  
تصریحات سابقة بأن الشركة تستھدف تنفیذ الطرح خالل الربع  

  المصدر: إنتربرایز.٢٠٢٠الثاني من 

ً بموازنة  ١٨٧الشمس لإلسكان تستھدف ملیون جنیھ أرباحا
٢٠٢٠  

لت شركة الشمس لإلسكان والتعمیر، إن مجلس اإلدارة اعتمد الموازنة  قا
.وقالت الشركة في بیان لبورصة  ٢٠٢٠التخطیطیة للشركة للعام المالي 
ملیون جنیھ ربح في الموازنة    ١٨٧٫٤٥مصر، إنھ من المستھدف تحقیق 

دیسمبر    ٣١ملیون جنیھ ربح مستھدف في    ١٥٠٫٣٦الجاریة مقارنة بنحو  
.وأضافت الشركة، أنھ من  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠الفعلي في ، و٢٠١٩

ملیون جنیھ في مشروع إسكان الشمس بمدینة    ٣٠٨٫٩٩المخطط استثمار  
ملیون جنیھ)، ومشروع العاصمة اإلداریة الجدیدة   ٦٦٫٦٦أكتوبر ( ٦
ملیون جنیھ) أقسط األرض واألعمال والدراسات   ٢٢٤٫٣٣(

ً   االستشاریة.وأوضحت الشركة، أن الموازنة  ً نقدیا النقدیة أظھرت عجزا
ً بلغت    ١١٧٫٢١٧  ه قدر ملیون    ٩٦٫٩٦ملیون جنیھ.وحققت الشركة أرباحا

  ١٧٠٫٧، مقابل أرباح بلغت  ٢٠١٩جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر  
.وانخفضت إیرادات الشركة  ٢٠١٨ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من 

ملیون   ٢٤٥إیرادات بلغت  ملیون جنیھ، مقابل ١٥٠٫٩خالل الفترة إلى 
  المصدر: مباشر  جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.

    في الربع األول ٪ ٩٠أرباح العربیة الستصالح األراضي تتراجع 
أظھرت القوائم المالیة لشركة العربیة الستصالح األراضي، خالل الربع  

على   ٪ ٩٠بنسبة ، تراجع أرباحھا ٢٠٢٠-٢٠١٩األول من العام المالي 
أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر ، أنھا حققت  

ً بلغت  ألف جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر   ٥٣٫٢٥أرباحا
ألف جنیھ بالفترة المقارنة من العام    ٥١٩٫٠٧الماضي، مقابل أرباح بلغت  

ملیون   ٥٫٨المالي الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام   ٢٥٫٨جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

ً بلغت  ألف جنیھ خالل   ٦٢٧٫٨المالي الماضي.وحققت الشركة أرباحا
ألف جنیھ    ٧٩٧٫٧الفترة من یولیو إلى یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت  

نشاط الشركة   بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إیرادات 
  ١٠١٫٣ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٩٤٫٠٨خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.یشار إلى أن الشركة حققت  
مارس الماضي،    ١٨ألف جنیھ منذ یولیو حتى   ٢٤٣٫٧٤صافي ربح بلغ 

م المالي  أشھر من العا  ٩ملیون جنیھ خالل أول    ٣٫٢٩مقابل خسائر بلغت  
).وحققت الشركة خسائر (خسائر مساھمي الشركة األم)  ٢٠١٨-٢٠١٧(

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل    ٦٣٫٣بلغت  
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع   ٢٧٫٢خسائر بلغت 

الفترة   األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وبلغ صافي خسائر الشركة خالل
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة   ٥٢ملیون جنیھ، مقابل خسائر بنحو  ٨٨٫٣

  ١٠٫٢٣من العام الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من    ١٧٫٥ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

  ٢٠٫٨.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة صافي خسائر بلغت ٢٠١٨
  ٢٦٫٥، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩لیون جنیھ خالل الربع الثالث من م

  المصدر: مباشر  . ٢٠١٨ملیون جنیھ بالربع المقارن من 

  



 

 

الوصول إلى نسبة تملك بالمائة من رأسمالھا.وأوضح أن الشركات المستھدف 
من أسھم رأسمالھا، ھي الجیزة العامة للمقاوالت والتي نمتلك مع مجموعة   ٪٩٠

بالمائة، والمستھدف االستحواذ على   ٤٤٫٥٩مرتبطة نسبة مساھمة في بنحو 
بالمائة في أسھم رأسمال  ٣٨٫١٦بالمائة، نمتلك نحو  ٤٥٫٤١حصة إضافیة لـ

  ٥٥٫٧٤اذ على حصة إضافیة لـالمتحدة لإلسكان وتستھدف االستحو
بالمائة.وأضاف "كما نمتلك في أسھم رأسمال الصعید العامة للمقاوالت واالستثمار  

بالمائة، وتستھدف االستحواذ على حصة إضافیة تقدر بنحو   ٣٤٫٢٦العقاري نسبة  
بالمائة.وتابع: "تمتلك بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة مع   ٥٢٫٣٢

بالمائة في أسھم رأسمال القاھرة لإلسكان   ٨٠٫٥٨ة نحو مجموعتھا المرتبط
بالمائة، كما تمتلك   ٩٫٤٢والتعمیر، وتستھدف االستحواذ على حصة إضافیة لنحو  

بالمائة   ٦٨٫١٥حصة في أسھم رأسمال الكابالت الكھربائیة المصریة بنحو 
بالمائة".یشار إلى أن   ٢١٫٨٥وتستھدف االستحواذ على حصة إضافیة لنحو 

ً بلغت  ال ملیار جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر    ١٫٢٣شركة حققت أرباحا
، ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة المقارنة من    ٨٢١٫٦، مقابل أرباح بلغت  ٢٠١٩

مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  
أشھر األولى من العام، ملیون جنیھ خالل التسعة  ١٢٠٫٩الشركة خسائر بلغت 

المصدر:  ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي. ٩٫٨مقابل أرباح بلغت 

  مباشر

 عامر وبورتو جروب توضحان مستجدات دعوى قضائیة
قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب إن لم یردھم علم بنتیجة جلسة الدعوة  

ً لبیانات  ول أد انعقادھا أالتي كان محد  ٢٠١٩لسنة   ٤٥٥القضائیة رقم  مس، وفقا
منفصلة للبورصة المصریة.وفي فبرایر الماضي،  قالت شركتا بورتو القابضة  
وعامر جروب إن شركة أنترادوس للتطویر السیاحي قامت برفع دعوى تحكیم 
أمام مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر  

الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر  سوریا، إحدى 
بشخصھ.وأشارت الشركتان إلى أن المدعین طالبوا بالزام المدعي علیھم 

فوائد قانونیة من تاریج المطالبة القضائیة وحتى السداد.وقالت   ٪٥بالتعویض و
ستقوم   الشركتان إن ھاتین الدعوتین ما ھما إال لتعطیل دعوى التحكیم، مؤكدة أنھا 

بإبداء دفوعھا الالزمة بما یؤكد سالمة موقفھا الفانوني ویحقق مصلحتھا في ھذا  
التزاع.وبحسب البیان، أقامت أنترادوس للتطویر السیاحي ومحمد علي وجود في  

دعوى تحكیمیة أمام مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد  ٢٠١٤
التابعة لمجموعة بورتو جروب التي    كل من شركة عامر سوریا إحدى الشركات

ً بالتحكیم المذكور ومجموعة عامر القابضة "األطراف المحتكم  لیست طرفا
ضدھا".وذكرت البیانات المنفصلة، أن أنترادوس للتطویر السیاحي ومحمد علي  
وجود أقامت دعوتین قضائیتین أمام محكمة شمال القاھرة االبتدائیة ، األولى  

ى دعوى رد غیر المستحق ضد كل من عامر جروب  دعوى تعویض واألخر
وفي ینایر الماضي، قالت بورتو .وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصھ 

القابضة، إن محكمة استئناف القاھرة قررت إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى  
، قالت مجموعة عامر  ٢٠١٤رئیس المحكمة إلحالتھا لدائرة أخرى.وفي أغسطس  

ركة "انترادواس" للتطویر السیاحي وآخرین أقاموا  القابضة عامر جروب، إن ش
دعوى تحكیم أمام مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد المجموعة  
وشركة عامر سوریا یطالبون فیھا بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب  

ملیون دوالر.یشار إلى أن عامر سوریا إحدى الشركات   ١٧٦تعویض قدره 
.وفي وقت سابق قالت  ٢٠١٥تو القابضة بعد االنقسام في أغسطس التابعة لبور

شركتا عامر القابضة عامر جروب وبورتو القابضة بورتو جروب، إنھ تم تأجیل 
دعوى بطالن حكم التحكیم أمام المحاكم المصریة ضد كل من مجموعة عامر  

 مارس  ١القابضة،شركة عامر سوریا وكذلك مجموعة بورتو القابضة إلى جلسة 
  المصدر: مباشر  .٢٠٢٠

  
  

  

ملیارات   ٤القابضة للتأمین تحقق أعلى أرباح في تاریخھا بقیمة 
  جنیھ 

اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة مصر القابضة للتأمین برئاسة ھشام  
ع األعمال العام، القوائم المالیة للشركة القابضة وشركاتھا  توفیق وزیر قطا

، وذلك بحضور أعضاء الجمعیة  ٢٠١٨/٢٠١٩التابعة عن العام المالى 
العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمین، وممثلى الھیئة العامة  
للرقابة المالیة والجھاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالیة ومركز  

اع األعمال العام.واستعرض باسل الحینى رئیس مجلس  معلومات قط 
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمین، تقریر مجلس  

، والذي أشار إلى  ٣٠/٦/٢٠١٩اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة فى 
تحقیق المجموعة أكبر أرباح فى تاریخھا، حیث بلغ صافى األرباح لشركة  

  ٤مبلغ  ٢٠١٨/٢٠١٩وشركاتھا التابعة عام مصر القابضة للتأمین 
.ھذا  ٢٠١٧/٢٠١٨مقارنة بعام  ٪٢٢٫٥ملیارات جنیھ ،بمعدل نمو قدره 

وقد ارتفعت حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للتأمین عام  
% مقارنة بعام   ٩٨٫١ملیار جنیھ بمعدل نمو  ١٫٥لتبلغ  ٢٠١٨/٢٠١٩
شركتى التأمین التابعة  .وبلغ إجمالى األقساط المصدرة ب٢٠١٧/٢٠١٨

ملیار جنیھ    ١٣٫٤مبلغ  ٢٠١٨/٢٠١٩لشركة مصر القابضة للتأمین عام 
، فیما بلغ إجمالى االستثمارات  ٢٠١٧/٢٠١٨مقارنة بعام    ٪٧بمعدل نمو  

مبلغ   ٢٠١٨/٢٠١٩لمصر القابضة للتأمین وشركاتھا التابعة فى عام 
ئق لشركتى التأمین  ملیار جنیھ. كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثا  ٦١٫٩

ملیار جنیھ بمعدل نمو   ٣٥٫١التابعة لشركة مصر القابضة للتأمین لیبلغ 
.وفى مجال النشاط التأمیني، حققت  ٢٠١٧/٢٠١٨مقارنة بعام    ٪٦٫٤قدره  

المجموعة نتائج فعالة ومؤثرة فى تطویر الخدمات التأمینیة للشركات  
والجھاز التسویقى  التابعة من خالل طرق سریعة وتفاعلیة مع العمالء 

  –التابلت  – وقنوات اتصال متعددة وحدیثة مثل تطبیقات الموبایل 
والسداد والتحصیل اإللكترونى، والحرص على تقدیم خدمة   - اإلنترنت

تأمینیة عالیة الجودة من خالل تكوین فریق اكتوارى عالى الكفاءة فى  
رى، تسعى  مجالى تأمینات الحیاة والممتلكات.وفیما یخص النشاط العقا

المجموعة إلى االستفادة من الثروة العقاریة من خالل االستغالل الجید  
لقطع األراضى المملوكة لشركة مصر إلدارة األصول العقاریة، وإقامة  
مشروعات بالشراكة مع مستثمرین ومطورین عقاریین ، باإلضافة إلى  

یة للحفاظ  إظھار القیمة التاریخیة والحضاریة للقاھرة الخدیویة، وخلق آل
على ھذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتمیز وتعظیم قیمتھا و  
التنسیق مع الجھات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولیة.كما  
تسعى مجموعة مصر القابضة للتأمین إلنشاء شركات جدیدة لتعزیز  
مكانتھا كأكبر كیان مالي غیر مصرفي في مصر، ویشمل ھذا شركة تأمین  

لي "حیاة" بالمشاركة مع أكبر بنكین حكومیین في مصر،وشركة تأمین  تكاف
ممتلكات،وصنادیق استثمار مباشر في المشروعات الصغیرة والمتوسطة،  
مع دراسة إنشاء شركات تأمین طبي وتأجیر تمویلي وتخصیم وتمویل  
مستھلكین.وأشاد الوزیر بجھود مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملین  

النتائج المحققة، مشددا على ضرورة الحفاظ على العقارات  بالشركات و 
التاریخیة وتطویرھا مع الحفاظ على الطراز المعماري المتمیز باعتبارھا  
ثروة ال تقدر بثمن، وأنھ لن یتم التفریط في أو بیع أي من األصول  
التاریخیة.كما أكد الوزیر على أھمیة فصل نشاط إدارة االستثمارات المالیة  

وعة مصر القابضة للتأمین من خالل شركة مصر إلدارة  لمجم
االستثمارات المالیة المملوكة بالكامل للمجموعة واالستعانة بكوادر  

    المصدر: الیوم السابعمحترفة لحسن إدارة ھذه االستثمارات وتعظیم العوائد. 

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  البرلمان یمنح الرقابة المالیة الحق فى عكس قید عملیات المقاصة  

وافق مجلس النواب، خالل الجلسة العامة الصباحیة المنعقدة، أمس األحد،  
برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي منح ھیئة الرقابة المالیة الحق أن 

تدلیس    تعكس قید عملیات المقاصة إذا تبین لھا أنھا تمت بناء على غش أو
أو نتیجة لخطأ أو إھمال أو سوء نیة من الشركة أو من أحد أعضاء اإلیداع 
المركزى.جاء ذلك خالل الجلسة العامة المنعقدة، أمس األحد، أثناء مناقشة 
قدم من الحكومة بتعدیل بعض أحكام قانون اإلیداع  مواد مشروع قانون مُ

لسنة  ٩٣بھ رقم والقید المركزى لألوراق المالیة والقانون الصادر 
( التي وافق علیھا مجلس النواب، تكون جمیع  ٥٢.وحسب المادة (٢٠٠٠

ً للقواعد المعتمدة من  القیود والعملیات التي تمت وأصبحت نھائیة وفقا
ساریة، وال یجوز وقفھا أو  -(ھیئة الرقابة المالیة)  -مجلس إدارة الھیئة 

حكام المنصوص علیھا في إبطالھا أو الحجز علیھا؛ وذلك دون التقید باأل
أي قانون آخر.وفى حالة إفالس أحد أعضاء اإلیداع المركزى تقوم الشركة 
ً فیھا والمراكز المالیة  بإتمام المقاصة والتسویة للعملیات التي كان طرفا
الناشئة عن األوامر النھائیة الصادرة منھ قبل إخطار الشركة بحكم شھر 

امر نافذة قبل الكافة.وأجازت المادة،  إفالسھ، وتكون تلك العملیات واألو 
مع عدم اإلخالل بنھائیة العملیة، أن تقوم ھیئة الرقابة المالیة من تلقاء 
نفسھا أو بناء على طلب أمین التفلیسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس  
قید تلك العملیات إذا تبین لھا أنھا تمت بناء على غش أو تدلیس أو نتیجة 

سوء نیة من الشركة أو من أحد أعضاء اإلیداع لخطأ أو إھمال أو 
  المصدر: الیوم السابع.المركزى

  ملیون جنیھ قیمة األسمدة الراكدة فى الجمعیات الزراعیة بأسیوط  ٢٥
أكدت وزارة الزراعة أن إجمالى األسمدة الراكدة فى الجمعیات الزراعیة 

العامة ملیون جنیھ.وأكد على عودة رئیس الجمعیة  ٢٥بأسیوط تصل إلى 
لالئتمان الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة لـ”المال”، أن الجمعیة 
المركزیة بأسیوط تراكمت علیھا دیون للشركات المنتجة خالل الموسم  
الشتوى الحالى، نتیجة تكدس األسمدة فى المخازن، وال یوجد سحب على 

ا إلى عدم وجود أى ارتفاعات فى سعر األسمدة ا ً لحرة تلك الكمیات، مشیر
أو المدعمة.وأوضح “عودة” أن الجمعیات الزراعیة تقوم بشراء األسمدة 

جنیھا للطن، وھى شركات    ٣٢٩٠المدعمة من الشركات المنتجة لھا بسعر  
متعاقدة مع وزارة الزراعة، وتلتزم الجمعیات بتسدید قیمة األسمدة فى 

ر ماھر أبو مواعید قیاسیة قبل أن یفرض علیھا الفوائد البنكیة.وقال الدكتو
جبل، مدیر إدارة التسویق فى شركة یارا انترناشونال، ال یوجد ارتفاعات  
فى أسعار األسمدة الحرة أو المدعمة نتیجة انخفاض أسعار تصدیر األسمدة 
فى الخارج خالل الفترة الماضیة.وأوضح أبو جبل أن موسم األسمدة 

ون طن فى ملی ٢٫٢ملیون طن مقابل  ١٫٨الشتویة المدعم یحتاج إلى 
الموسم الصیفى، وتحتاج مزروعات القمح والبرسیم والبساتین إلى 
حصص كبیرة من األسمدة، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة.وقال 
حسین أبو صدام، النقیب، إن الفالحین فى بعض المناطق ال یجدون ثمن 
السماد المدعم، نتیجة انخفاض أسعار بیع المحاصیل خالل الفترة 

  –األسمدة  –أوضح أن أسعار المستلزمات الزراعیة (التقاوى الماضیة.و
األیدى العاملة) مرتفعة مقارنة بأسعار اإلنتاجیة، ولكن أسعار األسمدة لم  
ترتفع ھذا العام كما یزعم البعض.وأضاف أبو صدام أن سعر شیكارة 

جنیھ، وبھذا ال تزید   ١٦٤٫٥جنیھ، وسعر الیوریا  ١٥٩٫٥أسمدة الیوریا 
  . ٢٠١٨األسمدة على عام أسعار 

  

ا بقیمة العجز في المیزان التجاري خالل   ٪٣٢٫٢اإلحصاء:  انخفاضً
  ٢٠١٩أكتوبر 

ألثنین النشرة   أصدر الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الیوم  ا 
، وقد بـلغت قیـمة   ٢٠١٩الشھریة لبیانات التجـارة الخارجیة أكتوبر 

ملیــار دوالر خـــالل شھر    ٣٫٢٢العجــز فى المیـزان التجــارى
ملیـار دوالر لنفـس الشھر مـن العام   ٤٫٧٥أكتوبر الماضي مقابل 

  %.  ٣٢٫٢السابـق بنسبــة انخفاض قدرھا 

  انخفاض الصادرات 

ق الجھاز المركز ي للتعبئة العامة واإلحصاء، من أھم المؤشرات  ووف
ملیــار   ٢٫٣٩٪، وبلغـت ٤٫٤انخفاض قیمـــة الصــادرات بنسبــــة 

ملیار دوالر لنفس   ٢٫٥، مقابل ٢٠١٩دوالر خـالل شھــر أكتوبر 
الشھر من العام السابق.ویرجع ذلك إلى انخفاض قیمة صادرات بعض  

٪، البترول الخام بنسبة   ٣١٫١تجات البترول بنسبة  السلع، وأھمھا: (من
٪، لدائن باشكالھا االولیة بنسبة  ٢٠٫١٪، أسمدة  بنسبة  ١٧٫٢
٪).وارتفعت قیمة صـادرات بعض السلع خــالل شھر أكتوبر ٤٫١

، مقابل مثیلتھا لنفس الشھر من العـام السابـق وأھمھـا (مالبس  ٢٠١٩
، منتجات ألبـان  ٪١٠٫٢بنسبة ٪، فواكھ طازجة ٨٫٣جاھزة  بنسبة  

  %).  ١٠٫٨، أصناف أخرى جاھزة من مواد نسجیة بنسبة  ١٠٫٩بنسبة  

  انخفاض الواردات 

ملیار دوالر   ٥٫٦١٪ وبلغت ٢٢٫٦انخفضت قیمة الواردات بنسبة 
ملیار دوالر لنفس الشھر من   ٧٫٢٥، مقابل  ٢٠١٩خـالل شھر أكتوبر  

قیمة واردات بعض السلع،  العام السابق.ویرجع ذلك إلى انخفاض 
  ٤٫٠٪، سیارات ركوب بنسبة  ٢٣٫٥وأھمھا منتجات البترول بنسبة 

٪).وارتفعت قیمة  ٣٦٫٤%، مواد اولیة من حدید أو صلب بنسبھ 
مقابل مثیلتھا لنفس   ٢٠١٩واردات بعض السلع خالل شھر أكتوبر 

ة ٪، لحوم بنسبـ ٣٫٦الشھر من العام السابق، وأھــمھا: (ذرة بنسبة  
  ٣٥٫٣٪، تفاح طازج  بنسبة ٤٩٫٦٪ ، فول صویا بنسبة ١٠٫٢

  المصدر: المال٪).

 شھور  ٣جنیھا ألول مرة منذ  ٧٣٥انخفاض أسعار األسمنت إلى 
انخفضت أسعار األسمنت في عدد من الشركات العاملة في السوق  

جنیھا   ٧٣٥المصري، بشكل ملحوظ في األیام األخیرة، وصلت إلى 
شھور، وھو ما سیشكل عامال ھاما في    ٣للطن ألول مرة منذ أكثر من  

تنشیط القطاع العقاري خالل الفترة المقبلة، خصوصا في ظل مبادرات  
تم اإلعالن عنھا مؤخرا من الحكومة والبنك  دعم ھذا القطاع التي 

المركزي.وتنوعت األسعار بین الشركات ، حیث بلغ سعر  طن أسمنت  
جنیھ مصري، وأسعار طن  ٨١٠شركة وادى النیل منتج المصري 

جنیھ مصري، سعر طن الفارج    ٧٧٥أسمنت أسیك المنیا منتج حورس  
صناعات    جنیھا ، وأسعار طن شركة  ٧٨٥لألسمنت منتج المخصوص  

جنیھا، سعر طن أسمنت العریش منتج  ٧٩٨مواد البناء منتج التعمیر 
جنیھا،  ٨٠٠جنیھا، وأسعار طن مصر بنى سویف  ٧٧٠العسكري 

جنیھا  ٧٦٥إلى  ٧٣٥وأسعار طن أسمنت سیناء منتج سیناء بین 
جنیھا،  ٧٨٥مصریا.كما بلغ سعر طن أسمنت شورى منتج شورى 

جنیھا، سعر طن مصر   ٧٧٥لصخرة سعر طن أسمنت النھضة منتج ا
 ٧٨٠جنیھا، اسعار طن جنوب الوادي     ٧٨٠لألسمنت قنا منتج المسلة  



 

 

وزیر المالیة” أمام “النواب”: دراسة إلغاء “القیمة المضافة” على “
 الورق المحلى 

قال وزیر المالیة الدكتور محمد معیط إن الوزارة ستدرس إلغاء ضریبة 
على صناعة الورق المحلى لتدعیم االستثمارات   ٪ ١٤القیمة المضافة 

.وأضاف معیط أمام لجنة الصناعة خالل اجتماع بالقطاع وزیادة تنافسیتھ 
الیوم لمناقشة المشاكل التى تتعرض لھا مصانع الورق المحلیة أمام الورق  
المستورد إن الوزارة تساند الصناعات الوطنیة من أجل زیادة النمو .وقال 
النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة إن دعم الصناعة الوطنیة 

تشریعات من أجل تحفیزھا وتعمیق المكون المحلى یقتضى مراجعة كافة ال
بما یساھم فى زیادة الصادرات ومعدالت التشغیل وخفض نسب البطالة 

 ً ملیون طن  ١٫٥من الجانب اآلخر .ویبلغ إنتاج مصر من الورق محلیا
ً، ویشمل جمیع األنواع من التعبئة والتغلیف وورق الطباعة، وتصل  سنویا

یتم استیرادھا، إال أن ھذه النسبة  ٪ ٦٠بة نحو نسبة العجز في ورق الكتا
؛ تزامنا مع تدنى أسعار الورق  ٪٩٠ارتفعت حالیا إلى 

ألف جنیھ للطن إلى  ٢١المستورد.وتراجعت أسعار الورق المستورد من 
ألف جنیھ  ١٦ألف جنیھ، فى حین انخفض سعر الورق المحلى من  ١٣

المنتجة للورق، الیوم  ألف جنیھ.تتقدم الشركات  ١٢٫٩للطن لیسجل نحو 
االثنین، بمذكرة تفصیلیة لوزیري التجارة والصناعة والمالیة؛ لمناقشتھا  
أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن المشاكل التى تواجھھا الصناعة 
خالل الفترة األخیرة .وتقدمت شعبة الورق باتحاد الصناعات بمذكرة 

لكرتون وصنادیق  تتضمن ضرورة فرض رسوم حمائیة على الورق وا
الكرتون الجاھزة المستوردة من الخارج، باإلضافة إلى تخفیض أسعار 
الطاقة.كما تتضمن المطالبة بإلغاء ضریبة القیمة المضافة على مدخالت  
اإلنتاج، والمواد الخام، فضال عن اقتصار استیراد ورق الصحف والجرائد  

ثناءات لبعض  على المؤسسات الصحفیة.وتطالب المذكرة بإلغاء االست
المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب القرار 

ا في حالة عدم تداركھ ٢٠١٨لسنة    ١١٠٤الوزاري رقم   ؛ والذي یؤثر سلبً
على حجم الدشت المتاح محلیا واالحتیاج للتوسع في االستیراد البدیل 

لب  بالعملة الصعبة.وتضمن المذكرة مقترحا بأھمیة التوسع في إنتاج 
البجاس والسماح للقطاع الخاص باستعمالھ بعد الرجوع للدولة فیما یخص  

  المصدر: جریدة البورصةمستقبل زراعة قصب السكر في مصر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جنیھا،   ٨٠٨جنیھا، سعر طن سعر طن أسمنت حلوان منتج حلوان 
جنیھا، وأسعار طن   ٧٩٠سعر طن أسمنت اسیك المنیا منتج اسیك 

ت  جنیھا، أسعار طن األسمن ٧٧٥أسمنت میدكوم أسوان منتج أسوان 
جنیھا، سعر طن السویس   ٧٧٨الشركة العربیة لألسمنت منتج النصر 

جنیھا.وقال أحمد الزینى، رئیس شعبة  ٨٠٥لألسمنت منتج السویس 
مواد البناء بالغرفة التجاریة، في تصریحات سابقة للیوم السابع أن  
صناعة األسمنت فى مصر تشھد تطورا كبیرا وذلك بفضل دخول عدد  

ة التى ضخت كمیات كبیرة من االسمنت ساھمت  من المصانع الجدید
زیادة المعروض باألسواق وھو ما أدى إلي انخفض السعر باألسواق  
بفضل زیادة المنافسة، مشیرا إلى أن عدد من المصنع تلجأ الى  
تخفیضات وعروض للمستھلكین والموردین من أجل زیادة المبیعات  

خذتھا الدولة من أجل .وأشاد الزینى، باإلجراءات اإلصالحیة التي ات
زیادة اإلنتاج المصري من األسمنت إضافة إلى حزمة اإلصالحات  
االقتصادیة التي انتھجتھا من أجل خفض أسعار الدوالر وأسعار  
صرف العمالت األجنبیة، حیث إنھ ساھم في خفض أسعار العدید من  
السلع ومن بینھا مواد البناء، مشیرا إلى أن صناعة األسمنت مرتبطة 

رتباط وثیق بأسعار العمالت بخالف األسعار العالمیة والتي تراجعت  ا
أیضا، متوقعھا ان یشھد السوق رواجا خالل المرحلة القادمة في ظل  

المصدر:   حالة االستقرار االقتصادي الذي تعیشیھ الدولة في الفترة الحالیة. 
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  األخبار العالمیة والعربیة 
النفط مع خمود الصراع األمریكى اإلیراني وتحول األنظار استقرار أسعار  

    إلى اتفاق التجارة
شھدت أسعار النفط الیوم اإلثنین حالة من االستقرار، مع تراجع المخاوف 
بشأن التوتر بین واشنطن وطھران، في الوقت الذى تتجھ فیھ أنظار 

الوالیات المتحدة المستثمرین إلى التوقیع المقرر التفاق تجاري أولي بین 
والصین األسبوع الجاري، ما ینعش النمو االقتصادي والطلب، وفقا لوكالة 

دوالر  ٦٤٫٩٩رویترز.وارتفع خام القیاس العالمي مزیج برنت سنتا إلى 
للبرمیل، بینما ارتفع خام غرب تكساس الوسیط خمسة سنتات.حیث وصل 

بقة.وصعدت أسعار دوالر مقارنة بالجلسة السا ٥٩٫٠٩سعر البرمیل إلى 
النفط ألعلى مستویاتھا في نحو أربعة أشھر عقب غارة بطائرة أمریكیة 
قتلت قائدا عسكریا إیرانیا بارزا.وردت طھران على الھجوم بإطالق  

بید أن األسعار ھبطت مجددا مع  .صواریخ على قواعد أمریكیة في العراق
ع تراجع واشنطن وطھران بعدما أشرفا على االنزالق فى نزا

دوالر للبرمیل األسبوع الماضي،    ٧١٫٧٥مباشر.ووصل سعر خام برنت  
دوالرا.وقال أحد المحللین ”احتمالیة  ٦٥قبل أن یغلق یوم الجمعة دون 

نشوب حرب بین الوالیات المتحدة وإیران تالشي…” .“بالنسبة لھذا  
األسبوع، فإن توقیع اتفاق التجارة بین الصین والوالیات المتحدة سیقود  

عود أسعار النفط بفضل توقعات بزیادة الطلب“.وتواترت أنباء أن نائب  لص
رئیس الوزراء الصیني لیو ھي سیتوجھ ھذا األسبوع إلى واشنطن للتوقیع  

” .ویھدف إلى خفض التصعید في الحرب التجاریة ١على اتفاق “المرحلة  
ي بین القوتین االقتصادیتین األكبر في العالم.وبحسب “الفرنسیة”، سیطو 

توقیع االتفاق صفحة نزاع استمر نحو سنتین وھدد بخنق االقتصاد  
العالمي.وتبادل خاللھ الطرفان فرض رسوم جمركیة على ما قیمتھ مئات  
ملیارات الدوالرات من السلع بینھما.وأفادت وزارة التجارة الصینیة أن 
لیو سیزور العاصمة األمریكیة من اإلثنین حتى األربعاء للتوقیع على 

تفاق.وكان الرئیس ترمب أعلن أن البلدین سیوقعان على االتفاق  اال
ینایر.وأفاد الناطق   ١٥في  -الجزء األول من اتفاق أكبر بینھما -المصغر 

باسم وزارة التجارة الصینیة بأنھ “بدعوة من واشنطن، سیقود لیو ھي وفدا  
  ”.وأضاف أن “الطرفین یتواصالن عن قرب١للتوقیع على اتفاق المرحلة  

بشأن التفاصیل المرتبطة بالتوقیع” النھائي، دون أن یقدم مزیدا من 
  المصدر: المال التفاصیل.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,035.00  -2.14% السعودیة 

 DFMGI 690.00 -0.04%  دبي
 ADI 8,441.00 0.84% ابوظبي
 MARKET-IXP 12,344.00 0.12% الكویت 

 BSEX 6,310.54 1.29% البحرین 
 GENERAL 43,389.00 0.39% قطر 

 MASI 51,343.00 0.19% المغرب 
 TUN20 171.00 -0.16% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,288.13  0.70% أمریكا 
 S&P 500 41,878.23  0.04% أمریكا 
 NASDAQ 28,907.05 0.29% أمریكا 

 FTSE 100 17,293.42 0.34% لندن 
 DAX 7,617.60  0.39% أمانیا 

 Nikkei 225 3,108.97  -0.21% الیابان 
 %0.51- 1,542.56 سعر األوقیة  (دوالر) الذھب 

 %0.06 64.38 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.22-  58.03 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

 ٢٠١٩ملیار دوالر في    ٢٨٩الصین تتخلص من قروض ردیئة بقیمة  
قالت لجنة تنظیم البنوك والتأمین الصینیة خالل اجتماع جرى في مطلع  
األسبوع، إن بكین تخلصت من قروض ردیئة بنحو تریلیوني یوان  

ملیار دوالر) على مدى العام الماضي في ظل حملة على   ٢٨٩٫١١(
البالد لتقیید اإلقراض مرتفع المخاطر.وقالت اللجنة في إشعار  مستوى 

ُشر مساء یوم السبت إن إجمالي أصول القطاع المصرفي غیر الرسمي  ن
تریلیون یوان على مدى السنوات الثالث   ١٦في البالد انخفضت 

الفائتة.وذكرت أنھا ستواصل تفكیك القطاع المصرفي غیر الرسمي في 
لمنتھكي القواعد التنظیمیة.وتسعى اللجنة إلى    وستشدد العقوبات  ٢٠٢٠

معالجة المخاطر المالیة المتنامیة في الصین، في ضوء تعرض  
عشرات المقرضین الصغار لضغوط نتیجة للتباطؤ االقتصادي.لكن  
اإلشعار قال إن معدل القروض إلى االقتصاد الحقیقي واصل الصعود،  

و سبعة بالمئة مقارنة ، مرتفعا نح٢٠١٩تریلیون یوان في  ١٧لیبلغ 
   المصدر: رویترزمع العام السابق.

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠٢٠/ ١٤/٠١  ٢٠٢٠/ ١٣/٠١  سھم مجاني لكل سھم اصلي  ٠٫١٢٥  مصر لصناعة الكیماویات 
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثانى   قناة السویس للتأمین 
  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١  جنیھ للسھم  ٠٫١٩٠  رایة القابضة لالستثمارات المالیة 

  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ مصرى  ٠٫٤٠الدفعة الثانیة   كومباني ایسترن   - الشرقیة 
  ٢٠٢٠/ ٢٨/٠١  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٦٣٠٣القسط الثامن    العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط الثانى   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط السادس   یة الوادى االخضر لالستثمار و التنم
  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠١  جنیھ مصرى  ١٫٠٠القسط األول   باكین  - البویات والصناعات الكیماویة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

وثائق شركة صندوق استثمار المصریین    ٢٠٢٠/ ١٥/٠١
  لالستثمار العقارى 

  الجیزة  – اكتوبر   ٦  –القریة الذكیة   –الحي المالي   –١٣٥Bبمقر الشركة بالمبني رقم   عادیة 

  محافظة الجیزة  –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى   ٤٣بمقر الشركة الكیلو   عادیة   اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١

طریق المعادي العین السخنة (بمصنع القطامیة التابع لشركة    ٣٠بمقر الشركة الكائن في ك    عادیة   السویس لالكیاس   ٢٠٢٠/ ١٦/٠١
  السویس لألسمنت ) 

  القاھرة  – القاھرة الجدیدة  – بفندق تریومف بالتجمع الخامس   عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠٢٠/ ١٦/٠١
  دقھلیة  - المنصورة   – المشایة السفلیة  –بفندق مارشال الجزیرة    عادیة   الدولیة لألسمدة والكیماویات   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١
  الجیزة  - الدقي   - بمقر الشركة اول ش نادي الصید   عادیة   العربیة الستصالح االراضي   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١
  ة القاھر   –رملة بوالق  – كورنیش النیل  ٢٠٠٥ – بفندق فیرمونت ابراج نایل سیتى   عادیة   نایل سیتي لالستثمار   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١

شمال الصعید للتنمیة واالنتاج الزراعى    ٢٠٢٠/ ١٩/٠١
  (نیوداب) 

  الجیزة  - بنادى الزراعین بالدقى خلف نادى الصید   غیر عادیة 

  المنوفیة   -  ١٢٠قطعة رقم  –مدینة السادات المنطقة الصناعیة الرابعة    عادیة   فیركیم مصر لالسمدة والكیماویات   ٢٠٢٠/ ٢١/٠١

  -مركز مدینة القاھرة الجدیدة   –القطاع األول    - ١٤٠مقر الشركة الكائن بالعنوان القطعة رقم    غیر عادیة   جروب لالستثمارات المالیة اولیمبك   ٢٠٢٠/ ٢٢/٠١
  القاھرة 

  ش التسعین التجمع الخامس  ٨٦مقر مبنى فندق ھلنان الند مارك ,   غیر عادیة   البنك المصري لتنمیة الصادرات   ٢٠٢٠/ ٢٧/٠١
  محافظة الجیزة  –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى   ٤٣بمقر الشركة الكیلو   غیر عادیة   اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١
  الجیزة  -اكتوبر   ٦ – طریق القاھرة اسكندریة الصحراوى   ٢٩الكیلو   – بالقریة الذكیة   غیر عادیة   اورنج مصر لالتصاالت   ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١

  
  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  كمیة التداول   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 83.0 -1.23 10.68 4,403,861 365,462,336 85.00 59.44 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

15.07 0.53 8.11- 617,619 9,319,325 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

8.20 0.12 17.34- 2,890,252 23,694,078 12.17 7.14 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.26 -0.08 17.32 229,389 288,958 1.59 1.11 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

10.97 -0.72 39.39- 848,789 9,407,226 19.09 10.23 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

15.96 -1.91 6.05 323,715 5,188,384 20.60 15.01 4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 

43.00 -1.15 4.85 75,535 3,275,862 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

9.44 -2.18 25.02- 823,591 7,867,209 15.84 8.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.80 0.00 21.78- 2,406,632 21,179,980 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.70 -1.26 29.96- 1,924,587 9,119,868 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.33 0.43 34.18- 11,916,888 27,929,936 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

13.05 -1.73 2.61- 1,668,935 22,170,554 18.00 11.40 1.84% 

 سینا فارماابن 
ISPH 

9.00 -3.12 11.76- 85,000 765,475 11.97 8.27 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.50 0.00 55.17 - - 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

6.00 -0.83 30.72 366,122 2,203,740 7.06 4.68 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.61 -2.90 25.81- 16,875,218 27,396,962 3.00 1.45 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

22.80 -1.04 25.00 459,813 10,560,140 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

94.89 0.41 19.58- 5,640 535,208 118.99 80.80 1.47% 

 الشرقیون للسجادالنساجون 
ORWE 

10.40 -1.14 - 167,942 1,748,697 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.43 -2.00 44.94- 782,533 2,703,022 6.58 3.10 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

8.70 -0.46 49.42- 668,690 5,829,630 21.30 7.80 1.13% 
القابضة بایونیرز 

 لألستثمارات المالیة
PIOH 

5.18 -7.33 15.36- 17,824,351 94,867,040 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.31 0.16 9.60- 360,548 2,283,036 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.80 -3.45 15.15- 2,218,090 6,255,387 3.79 2.63 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

8.76 0.69 51.52- 4,117,088 35,688,900 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.54 1.12 6.38- 23,732,552 12,880,836 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.31 0.00 32.61 388,772 899,563 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.07 -1.23 6.53 42,483 513,794 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.36 -2.01 20.12- 282,349 1,524,503 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.15 -1.83 59.43- 1,733,465 3,723,444 6.19 1.88 0.22% 
  یتداول بالدوالر * السھم 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
  وقت في  موثوق فیھا  أنھا  یعتقد  مصادر  شركة بریمییر من أبحاث   إدارة قبل من التقریر  ھذا  في  الواردة واآلراء  المعلومات  إعداد تم لقد .  فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور  ھذا استخدام عن الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر 
  . مسبق إشعار   دون التقریر   ھذا في الواردة  اآلراء لـشركة بریمییر تغییر 

  لھذا  المتلقي   أو القارئ  یكن لم   إذا  ،  المقصودین  المستقبلین   إلى فقط  نقلھا  یُقصد معلومات  على ) المالحق جمیع  ذلك  في  بما( البحثي التقریر   ھذا  یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ  دون البحثي التقریر  ھذا  ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ،  المقصود  المتلقي ھو البحثي التقریر 

 محظور  المقصود   المتلقي   بخالف شخص  أي  قبل من  إنتاجھ  إعادة  أو توزیعھ  أو  نشره أو   البحثي التقریر  لھذا  بھ  المصرح غیر  االستخدام  إن .  األشكال
ا   . تمامً

  وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر  ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 . بدقة عنھا التعبیر   تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


