
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٥/٠١/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30 (  13,756.64 0.42% 5.53% 524,097,920 77,738,797 375,395,906,686مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,923.14 0.58% -10.54% 604,638,400 143,538,123 449,627,507,311مؤشر ( 
 EGX 70 (  530.04 0.66% -23.61% 157,446,368 94,871,159 194,499,428,874مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,377.61 0.61% -20.24% 681,544,256 172,609,956 569,895,335,560مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 ا بـ ً ملیار دوالر خالل   ٣٫٥أوراسكوم كونستراكشون توقع عقود

٢٠١٩    
  ملیون جنیھ أرباحاً   ١١٫٥االسماعیلیة مصر للدواجن تستھدف

  ٢٠٢٠بموازنة 
  ملیون جنیھ من  ٤٧٫٧٩جي.إم.سي لالستثمارات تستخدم

  متحصالت االكتتاب 
   دراسة تقییم أمریكانا سبب وقف شركة فینكورب لالستشارات

  شھور  ٣المالیة 
   تأجیل نظر دعوى رد غیر المستحق ضد بورتو وعامر جروب

  فبرایر ٢٣إلى جلسة 
  بایونیرز القابضة تكشف تأثیر إیقاف "فینكورب" على صفقات  

  االستحواذ
   الوزراء المصري یوافق على تأسیس شركة مصر الرقمیة

  لالستثمار
   ا من االرتفاع للجنیھ المصري في األیام ً بلومبرج تتوقع مزید

  المقبلة
   تصدیرى للمستحضرات الطبیة: رؤیة جدیدة لدعم صادرات

  الشركات الصغیرة بالخارج 
  من الناتج   ٪١٢١التمویل الدولى: دیون مصر تتراجع إلى

  المحلى اإلجمالى  
   ُطلق شركة تأمین تكافلي بشراكة بنكي مصر القابضة للتأمین ت

  واألھلي 
  جونسون: یمكن استبدال االتفاق النووي إلیران بـ"صفقة

  ترامب"
 دوالراً حال انھیار النظام اإلیراني ٤٠محلل: النفط قد یتراجع لـ  
 األغلبیة بمجلس الشیوخ: مساءلة ترامب قد تبدأ الثالثاء   زعیم

  المقبل

  

  ) 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 
ا بـ ً    ٢٠١٩ملیار دوالر خالل  ٣٫٥أوراسكوم كونستراكشون توقع عقود

) أنھا  ORASأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون( بي . إل . سي) (
ملیون دوالر أمریكي في الربع الرابع    ٧٧٠قامت إضافة عقود جدیدة بقیمة  

.وأضافت في بیان البورصة المصریة ، إن ھذه العقود یصل ٢٠١٩من 
ملیار دوالر   ٣٫٥إلى    ٢٠١٩إجمالي قیمة العقود الجدیدة في السنة المالیة  

من  ٪٧٠% على أساس سنوي، كما أن مصر تمثل  ٥٠أمریكي، بزیادة 
، وتشمل ٢٠١٩إجمالي قیمة العقود الجدیدة المبرمة خالل الربع الرابع من  

تیات  العدید من القطاعات مثل البنیة التحتیة والرعایة الصحیة واللوجس
والطرق.وأوضحت، أن الوالیات المتحدة تمثل باقي الرصید، التي تشمل 
مشروعات الشركة في القطاعات األساسیة مثل سكن الطالب والمباني 
التجاریة ومراكز البیانات، إلى أن قیمة المشروعات تحت التنفیذ المجمعة 

بـنحو ملیار دوالر أمریكي مقارنة    ٥٫٢دیسمبر وصلت لـ    ٣١المتوقعة في  
  المصدر:جریدة البورصة ملیار دوالر أمریكي على أساس سنوي. ٤٫٣

ملیون جنیھ أرباحاً بموازنة   ١١٫٥االسماعیلیة مصر للدواجن تستھدف  
٢٠٢٠  

أظھرت الموازنة التخطیطة لشركة االسماعیلیة مصر للدواجن لعام  
ضحت الشركة في ملیون جنیھ.وأو  ١١٫٥٢، استھداف أرباح بقیمة  ٢٠٢٠

 ٤٨٨٫٤٨یوم الثالثاء، أنھا تستھدف إیرادات بقیمة بیان لبورصة مصر 
ملیون جنیھ خالل العام الجاري، مع مصروفات وتكالیف مقدرة بقیمة 

ملیون جنیھ في موازنة العام الجاري.وسجلت صافي ربح بلغ   ٤٧٤٫٣١
قابل ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، م ٨٫٣٩
ً خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ   ٨٫٦٤ ملیون جنیھ أرباحا

في االعتبار حقوق األقلیة. وارتفع صافي مبیعات الشركة خالل التسعة 
 ٢٥٦٫١٨ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ٣٢٩٫٥٨أشھر لتصل إلى 

ت  ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وفي المقابل، ارتفع
ملیون جنیھ بنھایة  ٣٠٣٫٩تكلفة مبیعات الشركة خالل الفترة لتسجل 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام   ٢٤١٫٠٧سبتمبر، مقابل 
الماضي.وبشأن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل التسعة 

ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر،    ٨٫٤٥٥أشھر األولى من العام الجاري لتسجل  
  المصدر: مباشر ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي. ٣٫٠٦مقابل 

ملیون جنیھ من متحصالت   ٤٧٫٧٩جي.إم.سي لالستثمارات تستخدم 
  االكتتاب 

قالت شركة جى.إم.سى لالستثمارات الصناعیة والتجاریة المالیة، إنھا  
ملیون جنیھ من متحصالت االكتتاب في زیادة رأس   ٤٧٫٧٩استخدمت 

حت الشركة في بیان لبورصة .وأوض٢٠١٩دیسمبر  ٣١حتى  المال
یوم الثالثاء، أنھ تم استخدام ھذا المبلغ في التعاقد مع شركة برامیدز مصر،  

ملیون جنیھ،   ٢١مالیین جنیھ، وشركة أبناء مصر بقیمة  ٨ترید بقیمة 
ملیون جنیھ.وأضافت    ١٣وجي إم سي للصناعات الھندسیة والمغذیة بقیمة  

الشركة، أنھا قامت بعقد مع كانون انفستمنت إلعادة ھیكلة رأسمال 
في المئة من حصیلة االكتتاب،    ٨لشركة، ومتابعة إجراءات الطرح مقابل  ا
ملیون جنیھ.وأشارت    ٥٫٧٨٧في المئة مصاریف سوم ونشرات بقیمة    ٤و

ألف  ٤٤٤٫٧الشركة، إلى أن المتبقي من متحصالت االكتتاب یبلغ
ینایر  ٢٨جنیھ.وبحسب البیان تم قید أسھم زیادة رأسمال الشركة في 

ملیون جنیھ.ویشار إلى أن الشركة حققت صافي  ٤٨٫٢٣بقیمة  ٢٠١٥
 ٤٫٩٦ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ١٫٩٤ربح خالل الفترة بلغ 

  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  الصعید العامة للمقاوالت 

 

  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  التجاري الدولي البنك 

  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  للمقاوالت الصعید العامة 
  ٠٫٥٤    ٢٣،٧٣٢،٥٥٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

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

  ١٫٦٤    ١٦،١٦٧،١٧٤  الكابالت الكھربائیة المصریة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق.وتراجعت إیرادات النشاط  
ملیون  ٢٫٤٢٥أشھر من العام الجاري، لتصل إلى  ٩الشركة خالل الـ 

  ن جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.  ملیو ٥٫٨٥٤جنیھ، مقابل 

  ٣دراسة تقییم أمریكانا سبب وقف شركة فینكورب لالستشارات المالیة  
 شھور 

علمت بوابة حابي جورنال، أن قرار وقف شركة فینكورب لالستشارات  
شھور، جاء بسبب دراسة القیمة العادلة الخاصة بشركة  ٣المالیة لمدة 

ة الرقابة المالیة قد قررت عدم االعتداد بدراسة أمریكانا مصر.كانت ھیئ
القیمة العادلة المقدمة عن سھم أمریكانا مصر في إطار عرض الشراء 
المقدم من أمریكانا القابضة أدیبتیو، وقررت إلزام الشركة مقدم العرض  
بتعیین مستشار مالي مستقل أخر على أن یكون من المستشارین المالیین 

ة والتقدم بدارسة جدیدة خالل شھر.وكانت أمریكانا  المقیدین لدى الھیئ
مصر، قالت في یولیو الماضي إن شركة أدیبتیو قررت التقدم للھیئة العامة 

من أسھم رأسمال الشركة،   ٪١٠٠للرقابة المالیة بطلب االستحواذ على 
إلى إحدى شركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل وما یستتبعھ من شطب  

ن البورصة المصریة.وأصدرت ھیئة الرقابة المالیة قرار أسھم الشركة م
بوقف قید شركة فینكورب لالستشارات المالیة بسجل  ٢٠٢٠لسنة  ٢رقم 

قید شركات االستشارات المالیة والجھات المرخص لھما من الھیئة للقیام  
بأعمال التقییم المالي وإعداد دراسات القیمة العادلة.وأفادت الھیئة في بیان 

ا لمدة  للبو ً أشھر.وبحسب البیان، جاء   ٣رصة الیوم، أن قرار اإلیقاف مؤقت
ذلك في ضوء ماثبت ضدھا من مخالفات لمعاییر التقییم المالي للمنشآت  

ا    ٢٠١٧لسنة    ١الصادرة بقرار مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة رقم   ً ووفق
لسنة  ١١٤لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الھیئة رقم 

.وأشارت الرقابة إلى أن ھذا القرار یعمل اعتبارا من تاریخ إخطار ٢٠١٨
المركزیة بالھیئة تنفیذه كل فیما  الشركة بھ وعلى القطاعات واإلدارات  

یخصھ.ونوه قرار الھیئة إلى أن القرار جاء بعد االطالع على المذكرة 
،  ٢٠٢٠ینایر  ٨المعدة من قبل اإلدارة المركزیة لإللزام المؤرخة في 

  جریدة حابى المصدر:وعلى موافقة مجلس إدارتھا في جلستھ المنعقدة أمس.

تأجیل نظر دعوى رد غیر المستحق ضد بورتو وعامر جروب إلى جلسة 
 فبرایر ٢٣

قررت محكمة شمال القاھرة تأجیل نظر دعوى رد غیر المستحق، رقم  
ي مدني كلي، المقامة من انترادوس للتطویر السیاح ٢٠١٩لسنة  ٤٥٥

كتین، في وأخرون ضد مجموعتي بورتو وعامر القابضة.وأفادت الشر 
 ٢٣، أن المحكمة قررت التأجیل إلى جلسة بیانین منفصلین للبورصة

فبرایر الماضي، حددت محكمة  ١٨للعلم واإلحاطة.وفي  ٢٠٢٠فبرایر 
شمال القاھرة االبتدائیة موعد أول جلسة لدعوتي التعویض ورد غیر 

من انترادوس للتطویر السیاحي وأخرون ضد عامر  المستحق المقامة 
مارس على التوالي.وأوضحت    ٣فبرایر و  ٢٨جروب وبورتو جروب في  

الشركتان أن ھاتین الدعوتین تستھدفان تعطیل دعوى التحكیم وستبدیان 
دفوعھن الالزمة بما یؤكد سالمة موقفھا ویحقق مصلحتھا في ھذا  

امر جروب قد حصلوا على حكم  النزاع.یشار إلى أن كل من بورتو وع 
فبرایر، بأحقیة عامر القابضة وعامر سوریا،   ٢٤في قضیة تحكیمیة في 

، قالت مجموعة عامر ٢٠١٤ملیون دوالر.وفي أغسطس  ٣٨٫٩في مبلغ 
القابضة “عامر جروب” إن شركة انترادوس للتطویر السیاحي وأخرون 

كیم التجاري الدولي أقاموا دعوى تحكیم أمام مركز القاھرة اإلقلیمي للتح
ضد المجموعة و شركة عامر سوریا یطالبون فیھا بفسخ عقد مشروع 

  جریدة حابى المصدر: ملیون دوالر. ١٧٦بورتو طرطوس وطلب تعویض قدره 

القابضة تكشف تأثیر إیقاف "فینكورب" على صفقات  بایونیرز 
  االستحواذ

قالت شركة بایونیرز القابضة لألستثمارات المالیة إن عروض  
الشراء المقدمة منھا على شركاتھا التابعة لن تتأثر بقرار الھیئة 
العامة للرقابة المالیة بشأن إیقاف شركة فینكورب لالستشارات  

یوم الثالثاء، أنھ  یان لبورصة مصر  ضحت الشركة في بالمالیة.وأو
تم التقدم واإلیداع بالدراسات المعدة من المستشار المالي فینكورب  
في فترة سابقة لصدور قرار اإلیقاف ومن ثم سریان التقییمات  
الحالیة لحین دراستھا من الھیئة غي إطار الدراسة  

ة االعتیادیة.قررت الھیئة العامة للرقابة المالیة وقف قید شرك
فینكورب لالستشارات المالیة بسجل قید شركات االستشارات  
المالیة والجھات المرخص لھما من الھیئة للقیام بأعمال التقییم  

ً لمدة  ً مؤقتا   ٣المالى وإعداد دراسات القیمة العادلة وقفا
أشھر.وأوضحت الھیئة في بیان لبورصة مصر الیوم الثالثاء أن  

ثبت ضدھا من مخالفات لمعاییر  قرار اإلیقاف یأتي  في ضوء ما 
 ١التقییم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الھیئة رقم 

ً لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الھیئة  ٢٠١٧لسنة   ، ووفقا
.وكانت القیمة العادلة لسھم بایونیرز ٢٠١٨لسنة  ١١٤رقم 

ة، وأعلنت  وشركاتھا التابعة أخر القیم العادلة المعدة من الشرك
بایونیرز أمس اعتماد دراسات القیمة العادلة للشركات المستھدفة  
بعروض الشراء والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة 
فینكورب لالستشارات المالیة.واعتمد مجلس إدارة شركة بایونیرز 

شركات   ٥القابضة لالستثمارات المالیة، دراسات القیمة العادلة لـ
البورصة المصریة، التي تسعى إلى رفع نسبتھا  تابعة مقیدة ب 

بالمائة.وكان مجلس    ٩٠ومجموعاتھا المرتبطة بتلك الشركات حتى  
إدارة بایونیرز، قرر في أكتوبر الماضي، تقدیم عروض شراء  
بمبادلة أسھم دون الخیار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتھا المرتبطة  

الجیزة العامة للمقاوالت، المتحدة  من رأسمال الشركات التالیة "  ٪ ٩٠حتى  
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  

الیة ولید ذكي، لـ"مباشر"، إن مجلس  بایونیرز القابضة لالستثمارات الم 
ً إلى أن لجنة االستثمار   اإلدارة قرر تقسیم الشركة إلى ثالث شركات، الفتا
بالشركة أوصت بزیادة نسب االستثمار في بعض الشركات التابعة المقیدة  

بالمائة من رأسمالھا.وأوضح أن الشركات المستھدف   ٩٠حتى نسبة 
سھم رأسمالھا، ھي الجیزة العامة  من أ ٪٩٠الوصول إلى نسبة تملك 

  ٤٤٫٥٩للمقاوالت التي نمتلك مع مجموعة مرتبطة نسبة مساھمة في بنحو  
بالمائة،   ٤٥٫٤١بالمائة، والمستھدف االستحواذ على حصة إضافیة لـ

بالمائة في أسھم رأسمال المتحدة لإلسكان وتستھدف   ٣٨٫١٦نمتلك نحو 
ائة.وأضاف "كما نمتلك في  بالم  ٥٥٫٧٤االستحواذ على حصة إضافیة لـ

  ٣٤٫٢٦أسھم رأسمال الصعید العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري نسبة  
  ٥٢٫٣٢بالمائة، وتستھدف االستحواذ على حصة إضافیة تقدر بنحو 

بالمائة.وتابع: "تمتلك بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة مع مجموعتھا  
سمال القاھرة لإلسكان  بالمائة في أسھم رأ ٨٠٫٥٨المرتبطة نحو 

بالمائة،   ٩٫٤٢والتعمیر، وتستھدف االستحواذ على حصة إضافیة لنحو 
كما تمتلك حصة في أسھم رأسمال الكابالت الكھربائیة المصریة بنحو  

  ٢١٫٨٥بالمائة وتستھدف االستحواذ على حصة إضافیة لنحو  ٦٨٫١٥
ً بلغت   لیار جنیھ خالل  م  ١٫٢٣بالمائة".یُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

ملیون   ٨٢١٫٦، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩الفترة من ینایر حتى سبتمبر 
، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨جنیھ خالل الفترة المقارنة من 

  المصدر: مباشراألقلیة.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  لالستثمارالوزراء المصري یوافق على تأسیس شركة مصر الرقمیة 

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئیس المجلس  
ابالترخیص لھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات بتأسیس شركة 
مساھمة باسم ( مصر الرقمیة لالستثمار ).وفقا لبیان مجلس الوزراء الیوم  
ً ألحكام قانون شركات المساھمة  الثالثاء، فإن قرار التأسیس یأتي وفقا
وشركات التوصیة باألسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة، وشركات  

، وقانون ١٩٨١لسنة  ١٥٩الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 
.جاء ذلك خالل ترأس  ٢٠١٧لسنة  ٧٢اإلستثمار الصادر بالقانون رقم 

مصطفي مدبولي االجتماعي األسبوعي للحكومة لمتابعة المشروعات  
فیذھا.  وأضاف مجلس الوزراء، أن الھدف من تأسیس  القومیة الجاري تن

الشركة، دعم مشروعات البنیة التحتیة المعلوماتیة وتكنولوجیا المعلومات  
   المصدر:مباشروخدمات التحول الرقمي.

تصدیرى للمستحضرات الطبیة: رؤیة جدیدة لدعم صادرات الشركات  
  الصغیرة بالخارج 

التصدیرى للدواء كشف الدكتور ماجد جورج رئیس المجلس 
والمستحضرات الطبیة، عن رؤیة جدیدة یجرى اإلعداد لھا حالیا فى 
المجلس لزیادة عدد الشركات المصدرة خالل الفترة المقبلة، تعتمد على 
دعم الشركات الصغیرة وتدریبھا على الدخول لألسواق التصدیریة.وأكد  

جدیدة عقب  الدكتور ماجد جورج، أنھ سیتم اإلعالن عن ھذه الرؤیة ال
االنتھاء منھا، فى ظل مساعى المجلس الحالیة لالرتفاع بعدد الشركات  
المصدرة، وإدخال شركات جدیدة، مشیرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء 

ملیون جنیھ لمنظومة المعارض الخارجیة خطوة جیدة  ١٢٥بتخصیص 
ا لكننا فى حاجة إلى اعتماد المخصصات المالیة للمعارض وإتاحتھا ً   جد

ا، وذلك ألن ھناك مستجدات تتم على  ١٢بشكل سنوى، أى لكل  ً شھر
االتفاقات مع الشركات الدولیة المنظمة للمعارض.وأضاف جورج أن 

أشھر،    ٦ھناك اتفاقات تجرى التنسیق لھا وتتطلب مددا زمنیة ال تقل عن 
لذلك البد من إتاحة المخصصات المالیة للمعارض الخارجیة لمدة ال تقل 

حتى تتمكن ھیئة تنمیة الصادرات، والمجالس من االتفاق على  عن سنة،
المعارض، ودفع تكلفتھا وذلك العتبارات مختلفة أھمھا التزام مصر بسداد  
المستحقات الخاصة بالمعارض، فى ظل بعض التعثر فى سداد االلتزام  
خالل النصف األول من العام المالى الجارى.وقال جورج أن الالئحة 

برنامج رد األعباء التصدیریة، للمجلس التصدیرى للصناعات  التنفیذیة ل
قطاعات ھى  ٣الطبیة واألدویة ومستحضرات التجمیل، شملت 

المستلزمات الطبیة، األجھزة الطبیة، مستحضرات التجمیل، ولم تشمل 
على صادرات األدویة.وأشار إلى أن البرنامج بالنسبة لقطاع المستلزمات  

نحو  ٪٧٠تى ترتفع القیمة المضافة بمنتجھا عن الطبیة، حدد للشركات ال
 ٪٥من قیمة صادراتھا للشركات فى المناطق الداخلیة، ونحو  ٪١٠

للشركات بالمناطق الحرة.ومنح برنامج رد األعباء للشركات التى تقل فیھ 
للشركات التى توجد فى   ٪٩حوالى    ٪٦٠وحتى    ٪٧٠القیمة المضافة عن  

للشركات التى توجد فى المناطق الحرة،   ٪٤٫٥المناطق الداخلیة، ونحو 
من  ٪ ٧نحو  ٪٤٠وحتى  ٪٦٠وللشركات التى تقل قیمتھا المضافة عن 

قیمة صادراتھا للشركات فى المناطق الداخلیة، ونصف القیمة للشركات  
التى توجد فى المناطق الحرة.وفیما یخص برنامج مساندة األجھزة الطبیة،  

للشركات التى تتجاوز نسبة قیمتھا  من قیمة الصادرات  ٪١٠حدد نسبة 
، وتقل ھذه النسبة إلى النصف للشركات فى المناطق  ٪٧٠المضافة 

للشركات التى تقل قیمتھا المضافة عن   ٪ ٨الحرة.وتنخفض ھذه النسبة إلى  

  
ا من االرتفاع للجنیھ المصري في األیام المقبلة ً   بلومبرج تتوقع مزید

ا   ً توقع تقریر لوكالة بلومبرج األمریكیة أن یلقى الجنیھ المصري مزید
الدوالر خالل األیام المقبلة مع إقبال المستثمرین األجانب من الدعم أمام  

على أدوات الدین الحكومیة وارتفاع إیرادات السیاحة.وبحسب التقریر 
فإن الجنیھ، وھو واحد من العمالت األفضل أداءً في العام الماضي،  

ملیار    ١٫٥تخطى عتبة رئیسیة، بعد تدفقات دوالریة على مصر بلغت  
ع الماضي، بحسب ما ذكرتھ وكالة بلومبرج األمریكیة دوالر في األسبو

  ١٥٫٩٢إلى    ٪٠٫٩یوم الثالثاء.وقال التقریر إن الجنیھ المصري ارتفع  
جنیھًا  ١٦أمس، لیكسر سعر البیع حاجز  أول جنیھ للدوالر الواحد

ا إلى أن البنك المركزي ذكر في  ٢٠١٧ألول مرة منذ مارس  ً ، مشیر
  ٥ملیار دوالر تدفقات خالل  ١٫٧ بیان صحفي أمس أن مصر تلقت

أیام وآخرھم أمس.وبحسب الوكالة فإن العملة المحلیة أصبحت مفضلة  
بالنسبة للمستثمرین المحافظ المالیة، بعد أن تم إغرائھم بالفائدة التي  

على السندات المحلیة، مع استمرار اإلصالحات   ٪١٥تبلغ نحو 
سیتیھ جنرال توقعھ االقتصادیة في مصر.ونقلت الوكالة عن بنك سو

ا من االرتفاع لیصل إلى  ً جنیھ للدوالر   ١٥٫٣٥بأن یجني الجنیھ مزید
الواحد في نھایة العام الجاري.وبحسب بنك االستثمار ھیرمس فإن  
التضییق على الحساب الجاري ونمو إیرادات السیاحة في مصر، 
ا من الدعم للعملة المحلیة.وقالت مذكرة بحثیة لمحللي ً  سیضیف مزید
بنك ھیرمس محمد أبو باشا ومصطفى البقلي، إن "ھذا یدعم نظرة  
إیجابیة للجنیھ المصري، الذي ال یزال یحصل على جذب المستثمرین 
األجانب، وذلك بفضل الفائدة الحقیقیة العالیة".وستكون التزامات الدین  
الخارجي لمصر، ھي العنصر الرئیسي لمستقبل الجنیھ في الفترة 

ما یذكره آالن ساندیب، مدیر البحوث لدى شركة نعیم  المقبلة، بحسب 
للسمسرة في مصر.ویضیف: "معظم ھذه الدیون مملوكة لدول الخلیج  
بما فیھم السعودیة واإلمارات، ومن المرجح أن یتم تمدید موعد  
ا أو یستقر  ا إلى أنھ في ھذه الحالة سیتلقى الجنیھ دعمً ً سدادھا"، مشیر

ر الواحد.وبحسب الوكالة فإن ارتفاع  جنیھ للدوال ١٥٫٧٥في مستوى 
الجنیھ قد یعكس دخول المستثمرین للسوق الستفادة من عوائد مرتفعة، 

  معھ التوقعات بخفض جدید للفائدة یوم الخمیس المقبل. 

من الناتج المحلى   ٪١٢١التمویل الدولى: دیون مصر تتراجع إلى 
  اإلجمالى 

ھ، قیمة دیون مصر لتصل  قدر معھد التمویل الدولى، فى تقریر حدیث ل
من الناتج المحلى اإلجمالى نھایة سبتمبر األخیر، متراجعة   ٪١٢١إلى  
من الناتج   ٪٧٫٣، وتتوزیع بواقع ٢٠١٨فى سبتمبر  ٪١٣٢٫٥من 

الشركات غیر المالیة،   ٪٢١٫٩المحلي اإلجمالي دیون األفراد،
ن  للقطاع المالي.أشار التقریر، إلى أ ٪٥٫١على الحكومة، و ٪٨٦٫٦و

من حجم الناتج   ٪ ٦٫٦قیمة االستثمارات الصینیة فى مصر ارتفعت 
، في  ٢٠١٣، مقارنة بمستویاتھا نھایة ٢٠١٨المحلى اإلجمالى بنھایة 

من الناتج المحلى   ٪٠٫٧حین أن الدیون الصینیة لمصر ارتفعت نحو 
خالل الفترة نفسھا.أضاف أن الدین العالمى وصل إلى أعلى مستویاتھ 

تریلیونات دوالر فى الربع،    ٩، بعدما ارتفع  ٢٠١٩الث من  فى الربع الث 
من الناتج المحلى   ٪٣٢٢تریلیون دوالر تمثل  ٢٥٣وتخطى 

ا للتقریر، زادت دیون األسواق الناشئة إلى  ً تریلیون   ٧٢اإلجمالى.وفق
تریلیون   ٣١دوالر، مدفوعة بقفزة فى دیون المؤسسات غیر المالیة إلى  

، بخالف الحاصل في األسواق  ٢٠١٠ا فى تریلیونً  ٢٠دوالر مقابل 



 

 

من قیمة  ٪ ٤، للشركات فى المناطق الداخلیة، و٪٤٠وحتى  ٪٧٠
یخص برنامج مساندة   صادرات الشركات المقامة فى المناطق الحرة.وفیما

من قیمة صادرات   ٪١٠قطاع مستحضرات التجمیل، حدد البرنامج نسبة 
فما أكثر، ونصف القیمة  ٪ ٧٠الشركات التى تصل قیمتھا المضافة 

  المصدر:جریدة الیوم السابعللشركات فى المناطق الحرة.

  واألھلي القابضة للتأمین تُطلق شركة تأمین تكافلي بشراكة بنكي مصر 

أطلقت شركة مصر القابضة للتأمین وذراعیھا لتأمینات الحیاة والممتلكات،  
الیوم الثالثاء، شركة مصر للتأمین التكافلي حیاة بالشراكة مع بنكي مصر 

ملیون جنیھ.قال رئیس مجلس اإلدارة والعضو  ١٥٠واألھلي برأسمال 
كافلي بمصر السیما  المنتدب بالقابضة للتأمین باسل الحیني، إن التأمین الت

في قطاع التكافل العائلي یحتاج المزید من الشركات لتغطیة الطلب المتاح 
في السوق وھو الدافع لتأسیس الشركة الجدیدة.أعلنت الشركة القابضة 

-٢٠١٨ملیارات جنیھ أرباح خالل العام المالي  ٤للتأمین، أمس تحقیق 
وي.وارتفعت حصة بالمائة على أساس سن ٢٢٫٥بمعدل نمو قدره  ٢٠١٩

 ١٫٥لتبلغ  ٢٠١٩-٢٠١٨الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمین عام 
بالمائة على أساس سنوي.من ناحیتھ، قال  ٩٨٫١ملیار جنیھ بمعدل نمو 

رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ببنك مصر، إن البنك تخارج 
ً من حصة تصل  كات،  بالمائة من شركة للتأمین التكافلي ممتل ٨مؤخرا

لیساھم في الشركة الجدیدة مع القابضة للتأمین.وقع التعاقد رئیس مجلس  
إدارة مصر القابضة للتأمین باسل الحیني، ورئیس البنك األھلي ھشام  
عكاشة، ورئیس بنك مصر محمد االتربي، ورئیس شركة مصر لتأمینات  
الحیاة أحمد عبدالعزیز، ورئیس شركة مصر للتأمین مؤمن مختار،  

شركة مصر المالیة لالستثمارات خلیل البواب.وتتوزع حصص   ورئیس
المساھمین بھیكل ملكیة الشركة الجدیدة المزمع تدشینھا كاآلتي: مجموعة 

بالمائة،   ١٢بالمائة (الشركة القابضة  ٥٢مصر القابضة للتأمین بنسبة 
 ٢٠بالمائة، وشركة مصر لتأمینات الحیاة  ٢٠وشركة مصر للتأمین 

بالمائة، حیث یساھم البنك   ٤٨ھم القطاع المصرفي بنسبة بالمائة).یسا
بالمائة، وشركة مصر   ١٤بالمائة، وبنك مصر    ٢٤األھلي المصري بنسبة  

   المصدر:مباشربالمائة. ١٠المالیة لالستثمارات التابعة للبنك بنسبة 

  أشھر  ٣الرقابة المالیة: إیقاف فینكورب لالستشارات المالیة لمدة 
بوقف قید شركة  ٢٠٢٠لسنة  ٢قابة المالیة قرار رقم أصدرت ھیئة الر 

فینكورب لالستشارات المالیة بسجل قید شركات االستشارات المالیة 
والجھات المرخص لھما من الھیئة للقیام بأعمال التقییم المالي وإعداد  
دراسات القیمة العادلة، وذلك وفقا لـ بیان البورصة المصریة.وأضافت أن 

ا لمدة مدة اإلیقاف مؤ ً أشھر، وجاء ذلك في ضوء ماثبت ضدھا من  ٣قت
مخالفات لمعاییر التقییم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة ھیئة 

ا لحكم المادة السابعة من قرار  ٢٠١٧لسنة  ١الرقابة المالیة رقم  ً ووفق
، كما أن ھذا القرار یعمل اعتبارا  ٢٠١٨لسنة    ١١٤مجلس إدارة الھیئة رقم  

اریخ إخطار الشركة بھ وعلى القطاعات واإلدارات المركزیة بالھیئة من ت
    المصدر:البورصةتنفیذه كل فیما یخصھ.

  

  

  

  

  

المتقدمة، إذ أن استدانة الحكومة كانت عامل أكبر لنمو دیونھا.وصلت  
نسبة دیون الشركات غیر المالیة إلى الناتج المحلى اإلجمالى في  

فى نیجیریا، وحتى   ٪ ٥٣، وتراوحت ما بین ٪١٨٧األسواق الناشئة 
  ٤الر بزیادة تریلیون دو ٨٫٣فى ھونج كونج، وتخطت  ٪٣٦٥

تریلیونات الدیون المقومة بالعملة األجنبیة غلى مستوى األسواق  
من زیادة الدیون.توقع التقریر  ٪٨٥الناشئة، واستحوذ الدوالر على 

، مدفوعة بانخفاض أسعار  ٢٠٢٠نمو الدیون بوتیرة أسرع العام 
  ٢٥٧الفائدة، وتیسیر السیاسات النقدیة، وأن یتجاوز الدین العالمي 

ا بشكل رئیسي ٢٠٢٠یلیون دوالر في الربع األول من تر  ، مدفوعً
، تشیر إلى  ٢٠١٩بقروض المؤسسات.أضاف أن البیانات األولى لعام 

، رغم  ٢٠١٦نمو نسبة الدین إلى حجم االقتصاد بأسرع وتیرة منذ العام  
.نوه  ٢٠٠٨تسجیل النمو العالمى أبطأ وتیرة لھ منذ األزمة المالیة عام 

من حجم اقتصادھا، كواحدة   ٪٣١٠بلوغ دیون الصین التقریر، عن 
من أعلى المستویات باألسواق الناشئة، رغم محاوالت إبطاء وتیرة 

ا بشكل أساسى بقروض  ٢٠١٨اإلستدانة العام المالى  ، مدفوعً
من   ٪٥٥المؤسسات، ووصول دیون الحكومة والقطاع العائلى إلى 

شركات الخاصة بالمعھد  الناتج المحلى.ذكر أن قاعدة بیانات دیون ال
من دیون الشركات فى األسواق الناشئة موجھة  ٪٦٠تشیر إلى أن 

فى  ٪٨٥فى تركیا و ٪٢٠للشركات الحكومیة، وتتراوح النسب بین 
جنوب افریقیا.أوضح أن الصین لدیھا أكثر مثال جاذب لالنتباه، فرغم 

إلى   ٢٠٠٠ألف شركة عام  ٥٣انخفاض عدد الشركات الحكومیة من 
ا، لكن دیونھا التى تساھم فیھا الدولة أو تسیطر  ١٩ ألف شركة حالیً

من قروض المؤسسات غیر  ٪٨٠علیھا بشكل كامل تستحوذ على 
المالیة.ذكر أن مخاطر إعادة التمویل عند أعلى مستویاتھا حالیًا فى ظل  

ُستحق السداد    ١٩أن   تریلیون دوالر من القروض المشتركة والسندات ت
، وتعد الصین  ٪٣٠وتبلغ حصة األسواق الناشئة منھا نحو  العام الحالى،  

أكثر البلدان التى ستسقبل سدادات فى األسواق الناشئة یلیھا الھند  
والبرازیل، وفي األسواق المتقدمة الیابان والوالیات المتحدة  

ملیار دوالر استثمارات خارج    ٦٩٠والمانیا.قال التقریر، إنھ تم توجیھ  
دول   ١٠٥لحزام والطریق وذلك فى أكثر من الصین تحت مبادرة ا 

دولة مستفیدة من   ٧٢حول العالم.جمع «التمویل الدولى» عینة من 
مبادرات الحزام والطریق، والذین تم استھدافھم فى تقاریر القیادات  
الصینیة، ووجدت أن ھناك مخاوف بشأن ضعف القدرة على سداد  

درجة االستثماریة من العینة إما انھم دون ال  ٪٦٠الدیون، فنحو 
ملیار دوالر   ٢٨٠للقروض طویلة األجل بالعملة األجنبیة، وتلقوا نحو

استثمارات مباشرة تحت المبادرة.أضاف أن مبادرة الحزام والطریق  
اقترنت بارتفاع كبیر فى الدیون الخارجیة لدى منغولیا وجیبوى 

من  ٪٤٥والمالدیف وكمبودیا، وباكستان واوزباكستان، كما أن 
ویالت تحت المبادرة معرضة لمخاطر تغیر المناخ.قدر التقریر، تم

االستثمارات الموجھة إلى المناطق ذات الطبیعة الخاصة مناخیًا مثل 
ملیار دوالر، ما   ٢٠٠ماینمار والمالدیف وبنجالدیش واثیوبیا بـ أن 

یعنى أن الفشل فى احتواء المخاطر البیئة یمثل تھدید صریح 
ة فى البنیة التحتیة، ویستدعى ذلك ضرورة الترویج الستثمارات المبادر 

للبنیة التحتیة المرنة لألوضاع المناخیة.تابع: «ورغم ما یمكن أن تلعبھ 
 ٪٨٠استثمارات الطریق والحزام لتحجیم مخاطر المناخ لكن أكثر من  

من التدفقات تحت مظلتھا تم توجیھھا لمشروعات ذات صبغة 
لمبادرة یجب أن یتم تھیئتھا مع  كربونیة».أضاف أن استثمارات ا

  أھداف الحفاظ على المناخ للنمو بحجم التمویل المستدام. 



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
"صفقة ترامب"    جونسون: یمكن استبدال االتفاق النووي إلیران ـب

قال رئیس وزراء بریطانیا بوریس جونسون إنھ حال انھیار االتفاق  
فإن صفقة بدیلة یتفاوض بشأنھا دونالد ترامب    ٢٠١٥النووي اإلیراني لعام  

یجب أن تحل محلھا.وقال جونسون في تعلیقات مع ھیئة اإلذاعة البریطانیة 
"بي.بي.سي"، الیوم الثالثاء، إن المملكة المتحدة قد تتعرض لضغوط من 
أجل االنسحاب من االتفاق النووي مع إلیران.وكانت إیران وقعت في عام  

یات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانیا وفرنسا وروسیا  مع الوال ٢٠١٥
ً یعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة.وفي مایو من  ً رسمیا والصین اتفاقا

، أعلن الرئیس األمریكي دونالد ترامب انسحاب بالده من ٢٠١٨عام 
  ً االتفاق النووي مع إیران كما دعا بقیة الدول للقیام بالخطوة نفسھا، معتبرا

طھران ال تلتزم باالتفاق وتقوم بتخصیب الیورانیوم وأن ھذه الصفقة أن 
ھي األسوأ على اإلطالق.وأوضح رئیس الوزراء البریطاني أن ھذا  
االتفاق النووي یجب أن یتم استبدالھ من أجل منع إیران من تطویر أسلحة 
نوویة.وتابع: "سنتعرض للضغوط، والجمیع سیقول علیكم بالتخلص من 

النووي مع إیران، وھذا ما یریده ترامب".وأضاف: "لكن بطریقة االتفاق  
ما یجب علینا منع اإلیرانیون من شراء أسلحة نوویة، وھذا ما یفعلھ االتفاق  
النووي مع طھران، لكن إذا كنا سنتخلص منھ، إذن نحن بحاجة 
الستبدالھ".وأشار رئیس الوزراء البریطاني إلى أنھ إذا كانت الوالیات  

ال یمكنھا تحمل الصفقة بوضعھا الحالي، فإنھ ینبغي أن یقوم   المتحدة
الرئیس ترامب بالتفاوض على صفقة أخرى.ووصف جونسون الرئیس  
ً للعمل بشكل جماعي من أجل  ترامب بأنھ صانع رائع للصفقات، داعیا
استبدال االتفاق النووي اإلیراني بصفقة ترامب.وكان رئیس وزراء 

ً باألمس   المملكة المتحدة ونظرائھ ً مشتركا في ألمانیا وفرنسا أصدروا بیانا
   المصدر:مباشرأكدوا خاللھ االلتزام بالصفقة النوویة مع طھران.

 زعیم األغلبیة بمجلس الشیوخ: مساءلة ترامب قد تبدأ الثالثاء المقبل 
قال زعیم األغلبیة في مجلس الشیوخ إن مساءلة الرئیس األمریكي دونالد  

الثالثاء المقبل.ویعتزم مجلس النواب األمریكي  ترامب قد تبدأ یوم
التصویت على إرسال مادتي مساءلة الرئیس دونالد ترامب (إساءة استخدام  
  ً السلطة، وعرقلة تحقیقات الكونجرس) إلى مجلس الشیوخ غدا
األربعاء.وأضاف "میتش ماكونیل" زعیم الجمھوریین للصحفیین في مبنى 

ثاء: "من المحتمل أن یقوم مجلس النواب في "الكابیتول ھیل"، الیوم الثال
ا وسنكون قادرین على إجراء بعض   ً النھایة بإرسال الئحة االتھام إلینا غد
الخطوات األولیة ھذا األسبوع والتي قد تشمل قسم رئیس مجلس الشیوخ 
جون روبرتس والذي یترأس المساءلة".وقال ماكونیل: "نأمل أن نكون 

مر الذي سیؤھلنا لبدء المساءلة الفعلیة یوم  قادرین على تحقیق ذلك، األ
ا أنھ ال توجد رغبة في مجلس الشیوخ  الثالثاء المقبل".وأكد ماكونیل أیضً
 للتصویت إلسقاط التھم الموجھة ضد ترامب دون سماع الحجج ضده.

  المصدر:مباشر

  

  

  

  

 

  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  الذھب (دوالر) 

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

  دوالراً حال انھیار النظام اإلیراني ٤٠محلل: النفط قد یتراجع لـ
توقع رئیس معھد أبحاث الطاقة في فیینا أن أسعار النفط قد تھبط صوب  

ً للبرمیل إذا تعرض النظام اإلیراني لالنھیار.وقال  رئیس   ٤٠ دوالرا
معھد "جي.بي.سي" للطاقة "یوھانس بنیني" في تعلیقات مع محطة  
"سي.إن.بي.سي" األمریكیة، الیوم الثالثاء، إن التغییر في القیادة في  
طھران من شأنھ أن یكون ذو تأثیر كبیر على أسعار الطاقة.وتتزامن  

یني" مع استمرار اإلضرابات في إیران والتي اندلعت  تصریحات "بن
منذ اعتراف الحكومة بأنھا تسببت في إسقاط الطائرة األوكرانیة عن  
طریق الخطأ خالل ھجمة على قواعد أمریكیة.وندد المتظاھرین بما  
حدث كما رددوا شعارات تشمل "إنھم یكذبون بأن عدونا ھو أمریكا،  

س "جي.بي.سي" للطاقة أنھ بالنسبة عدونا متواجد ھنا".وأوضح رئی
لسوق النفط، فمن شأن ذلك أن یعني أن احتمالیة ھبوط أسعار الخام  

ً مرتفعة للغایة.وبحلول الساعة  ٤٠صوب  ً   ١٠:٣٦دوالرا صباحا
بتوقیت جرینتش، ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام برنت القیاسي تسلیم  

دوالر   ٦٤٫٦٥بالمائة لیصل إلى  ٠٫٧شھر مارس الماضي بنحو 
 ١٫٥للبرمیل.وأضاف أنھ یجب تذكر أن إیران یمكنھا بسھولة إضافة 

ملیون برمیل في غضون فترة قصیرة من الزمن، ربما حتى ملیوني 
برمیل، وھذا یُعد بمثابة كمیات كبیرة من الخام.وعلى نطاق أوسع، قال  
إنھ لیس ھناك احتمالیة في االتجاه الصعودي بالنسبة لخام  

   ر:مباشرالمصدبرنت.



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ال یوجد توزیعات أسھم مجانیة للشھر الحالى
 

  (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   للتأمین قناة السویس  
  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   ایسترن كومباني  - الشرقیة 
  ٢٠٢٠/ ٢٨/٠١  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٦٣٠٣الثامن  القسط   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   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 
  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠١  جنیھ مصرى  ١٫٠٠القسط األول   باكین  - البویات والصناعات الكیماویة 

  ٢٠٢٠/ ١٩/٠٢  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثالث  قناة السویس للتأمین 
  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠٢  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر 

  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠٢  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ مصرى  ٠٫١٠الثانى القسط   االسكندریة للزیوت المعدنیة 
  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠٢  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط السابع   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠٢  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط التاسع   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   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  –اسكندریة الصحراوى  غرب طریق مصر  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  – الجدیدة القاھرة  – 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
  القاھرة   –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  –المنطقة الصناعیة الرابعة  مدینة السادات    عادیة   فیركیم مصر لالسمدة والكیماویات   ٢٠٢٠/ ٢١/٠١

  -مركز مدینة القاھرة الجدیدة   –القطاع األول    - ١٤٠مقر الشركة الكائن بالعنوان القطعة رقم    غیر عادیة   اولیمبك جروب لالستثمارات المالیة   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 – ق القاھرة اسكندریة الصحراوى طری  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% 

 ابن سینا فارما
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% 

 كلیوباتراشركة مستشفي 
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% 
كونستراكشون اوراسكوم 

 بي ال سي
ORAS 

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

 النساجون الشرقیون للسجاد
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% 

 للبتروكیماویاتسیدى كریر 
SKPC 

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

 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% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  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
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