
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

16/01/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 13,769.64 0.09% 5.63% 306,959,936 48,211,137 372,596,581,319 ( EGX 30مؤشر )

 1,922.18 -0.05% -10.59% 356,217,792 72,584,986 446,986,034,483 ( EGX 50مؤشر )

 533.23 0.60% -23.15% 107,158,736 40,887,765 193,885,497,256 ( EGX 70مؤشر )

 1,383.11 0.40% -19.92% 414,118,656 89,098,902 566,482,078,574 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

فوري تقرر االكتتاب في زيادة رأسمال تابعة للتمويل متناهي   ▪
 الصغر 

 أسواق جديدة فى أفريقيا والخليج   10راميدا تستهدف دخول  ▪

الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال المهندس   ▪
 للتأمين  

   %27أرباح القاهرة للخدمات التعليمية الفصلية ترتفع   ▪

انتهاء دراسة إنشاء خط سكة حديد لصالح شركة كيما بقيمة   ▪
 مليون جنيه  181

بنك قطر الوطني األهلي يقترح توزيعات نقدية على المساهمين   ▪
 2019جنيه أرباح في   مليار  8.5ويحقق  

مليار جنيه فاتورة دعم المواد البترولية   30وزير مصري: ▪
   2020- 2019المتوقعة خالل

 بنهاية العام    %3.7بنك سوسيتيه جنرال يتوقع ارتفاع الجنيه   ▪

جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقية قرض طويل االجل مع بنك   ▪
 التعمير األلماني واإلتحاد األوروبي  

 تراجعاً مرتقباً فى سعر األسمنت  4»شعبة مواد البناء«: % ▪

مصر ترغب فى زيادة صادراتها ألمريكا بدون جمارك وفقا لنظام   ▪
gsp   

فاينانس    رئيس مجلس اإلدارة: بدء اإلجراءات الفعلية لطرح إي  ▪
 بالبورصة مارس المقبل  

وزير الخزانة األمريكى: اتفاق التجارة مع الصين واجب النفاذ   ▪
 بالكامل  

بأضعف   2019في  % 0.6نمو الناتج المحلي اإلجمالي أللمانيا  ▪
   2013وتيرة منذ  

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
انخفض االسهم التي 
 سعرها

االسهم التي لم 
 يتغير سعرها

 72 94 10 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
88.04%

;  عرب 
0.86%

;  أجانب
11.10%

;  مؤسسات
95.20%

;  أفراد
4.79%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 فوري تقرر االكتتاب في زيادة رأسمال تابعة للتمويل متناهي الصغر 

قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية، إن مجلس  
االكتتاب في زيادة رأسمال شركة فوري للتمويل متناهي  اإلدارة وافق على  

مليون جنيه.وأوضحت الشركة في   50مليون جنيه إلى  15الصغر من 
بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أن شركة فوري للتمويل متناهي  
الصغر تعد إحدى الشركات التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك 

شار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت  .ي %99.8والمملوكة لها بنسبة 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل   76.25

، مع األخذ في  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  51.6أرباح بلغت 
 614.8االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  

مليون جنيه بالفترة المقارنة من   441.7بلغت    مليون جنيه، مقابل إيرادات
مليون جنيه    40.3.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت  2018

مليون جنيه   21.9، مقابل أرباح بلغت 2019خالل الربع الثالث من 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد حققت  2018بالربع المقارن من 
ن جنيه خالل فترة التسعة أشهر، مقابل  مليو  67.14الشركة أرباحاً بلغت  

المصدر:  مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي. 58.7أرباح بلغت 

 مباشر

 أسواق جديدة فى أفريقيا والخليج   10راميدا تستهدف دخول 

تستهدف شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات     
ق جديدة ضمن خطتها التوسعية  أسوا 10التشخيصية »راميدا«، دخول 

على المدى المتوسط تتنوع بين أسواق خليجية وأخرى أفريقية.وأوضحت  
الشركة خالل لقائها مع مراكز بحثية، أن األسواق ضمن الخطة متوسطة  

فلسطين، ذلك بجانب   – ساحل العاج  –تنزانيا  –المدى تشمل أوغندا 
واإلمارات العربية المتحدة، تعزيز تواجدها فى المملكة العربية السعودية،  

ونيجيريا.على الجانب اآلخر، ذكر تقرير بحثى لشركة شعاع، اعتزام  
مكمالً غذائياً جديًدا ليصل عدد مستحضرات المكمالت    78“راميدا” طرح  

مستحضراً، ضمن خطتها   83الغذائية والفيتامينات التى تنتجها الشركة إلى  
المقبلة.وكشفت الشركة خالل لقائها منتًجا جديًدا خالل الفترة  354لطرح 

مع مجموعة من المحللين الماليين، أن نصف األدوية التى تعتزم إضافتها 
الفترة المقبلة، ستكون موجهة بشكل رئيسى لألمراض المزمنة، بزيادة  

عن العقاقير التي تنتجها الشركة حالًيا.وقالت بحوث شعاع في   20%
إن استراتيجية األخيرة تتضمن طرح  تقريرها عن اجتماعها مع “راميدا”،  

منتجاً جديداً سنوًيا على مدار السنوات الخمس المقبلة،  15و 12ما بين 
بالتزامن مع قيام الشركة باالستحواذ على منتجات جديدة إما موجودة فى  
السوق بالفعل أو فى المراحل النهائية للتسجيل من شركات أدوية  

 1000يها الطبيين ليصل عددهم إلى  كبيرة.وتخطط “راميدا” مضاعفة ممثل
حالًيا، لزيادة قدرة الشركة على تغطية جميع  570ممثل طبى، مقارنة بـ 
ب” وفًقا للتصنيف المعد من الشركة.وطرحت   – األطباء من فئتى “أ 

الشركة أسهمها للتداول بالبورصة مطلع شهر ديسمبر الماضى، وأوضح 
الل مؤتمر صحفى أعقب بداية  عمرو مرسي، العضو المنتدب لـ”راميدا” خ

التداول على السهم أن شركته تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة باألدوية  
الجديدة التى تقدمها، من خالل االرتفاع بمعدالت ربحيتها ونمو المبيعات،  

 المصدر: جريدة البورصةوأيًضا تقديم خدمات جيدة للمريض المحلى.

 

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

  10.08   22.17  المشروعات الصناعية والهندسية

  10.00   3.08  شينى

  9.99   1.69  ريماس 
  9.98   1.88  االسماعيلية للدواجن

  9.96   2.11  بيتومود

 

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

 -9.98   18.86  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.97   17.79  جالكسو سميثكالين

 -9.92   32.15  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 -9.90   4.55  جولدن تكس

 -9.87   6.76  االهرام للطباعة والتغليف 

   

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

  84.00   84,707,136  البنك التجاري الدولي
  11.00   27,754,982  السويدى اليكتريك
  44.65   26,002,430  كريدي أجريكول

  9.41   25,657,634  المصرية لالتصاالت
  4.95   21,381,228  بايونيرز القابضة

 

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

  0.53   10,666,451  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.25   9,033,377  القلعة 
  0.86   8,606,161  دايس

  1.50   4,350,340  الكابالت الكهربائية المصرية 
  4.95   4,290,153  بايونيرز القابضة

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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   إفصاح زيادة رأسمال المهندس للتأمينالرقابة المالية توافق على نشر 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير اإلفصاح بغرض السير  
في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة المهندس للتأمين.وقالت  
الهيئة في بيان يوم األربعاء، إن تقرير اإلفصاح خاص بقرار مجلس إدارة  

 187.5مليون جنيه إلى  150المال المصدر من الشركة زيادة راس 
مليون جنيه تمويالً من االحتياطي الخاص    37.5مليون جنيه بزيادة قدرها  

سهم مجاني لكل سهم أصلي.وقرر   0.25ورصيد األرباح المرحلة بواقع 
، زيادة رأس المال  2019مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين في ديسمبر  

وزيع أسهم مجانية على المساهمين، المصدر للشركة من خالل ت 
والمرهونة بموافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.وسجلت  
الشركة خالل الربع األول من العام المالي الجاري أرباح مجمعة بلغت  

مليون جنيه منذ بداية يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر الماضي،  49.45
الل نفس الفترة من العام المالي  مليون جنيه أرباح خ 39.57مقابل 

الماضي.وارتفع فائض النشاط التأميني للشركة خالل الربع األول ليسجل  
مليون جنيه خالل نفس   45.2مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل   64.3

الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة نمو األرباح خالل الثالثة  
الجاري إلى زيادة األقساط المباشرة حيث  أشهر األولى من العام المالي 

مليون جنيه   145.42مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل  149.57بلغت 
خالل نفس الربع من العام المالي الماضي.وسجلت خالل العام المالي  

 128.39مليون جنيه، مقابل  145.04الماضي صافي ربح  مجمع بلغ 
- 2017السابق له )مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي 

(.وأرجعت المهندس للتأمين تراجع أرباحها السنوية إلى عدم إدراج  2018
أرباحها لتأمينات الحياة التابعة ضمن صافي الدخل من االستثمار، الفتة  
إلى أنه تم إدراج أرباحها ضمن صافي الدخل من االستثمار بالفترة  

 المصدر: مباشر مليون جنيه. 30المقارنة بنحو 

ويحقق  قطر الوطني األهلي يقترح توزيعات نقدية على المساهمين بنك 
 2019مليار جنيه أرباح في   8.5

اقترح مجلس إدارة بنك قطر الوطني األهلي توزيعاً نقدياً على المساهمين 
بواقع جنيهين لكل سهم من أسهم البنك.وأوضح البنك في   2019عن عام 

رباح على أساس عدد األسهم بيان لبورصة مصر، أنه من المقرر توزيع األ
جنيهات للسهم، مع األخذ في االعتبار األسهم   10ذات القيمة االسمية 

المجانية التي سبق إقرار توزيعها في الجمعية العامة غير العادية في  
ارتفاع أرباحه    أسهم أصلية.وحقق البنك    10بواقع سهم لكل    2019فبراير  
مليار جنيه خالل   8.5احاً بلغت أرب بالمائة على أساس سنوي.  18بنسبة 

 7.2حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  2019الفترة من يناير 
، مع األخذ في االعتبار حقوق  2018مليار جنيه بالفترة المقارنة من 

 13.75األقلية.وارتفع صافي دخل البنك من العائد في العام الماضي إلى 
.وعلى  2018مليار جنيه في  11.08مليار جنيه، مقابل صافي دخل بلغ 

مليار جنيه في   8.3مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك إلى 
مليار جنيه في العام السابق   6.9العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليار جنيه منذ بداية يناير حتى   6.45له.وسجل البنك صافي ربح بلغ 
ه أرباحاً خالل نفس الفترة  مليار جني  5.38نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

من العام الماضي مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وعلى أساس ربعي، 
 2.23نمت أرباح البنك خالل الربع الثالث من العام الجاري لتسجل نحو 

مليار جنيه أرباحاً خالل نفس   1.92مليار جنيه )يوليو/ سبتمبر(، مقابل 
مليار جنيه، موزعاً  9.79 .ويبلغ رأسمال البنك2018الربع من 

 المصدر: مباشر جنيهات للسهم.  10مليون سهم، بقيمة اسمية  979.4على

   %27أرباح القاهرة للخدمات التعليمية الفصلية ترتفع  

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، 
بالمائة على   27.6خالل الربع األول بنسبة ارتفاع صافي الربح 

أساس سنوي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم األربعاء،  
مليون جنيه خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى   6.33أنها حققت 

مليون جنيه أرباحاً في الفترة   4.96، مقابل 2019نهاية نوفمبر 
مليون جنيه   19المقارنة قبل عام.وأوضحت الشركة، أنها حققت 

مليون جنيه في الفترة   16مبيعات خالل الربع األول، مقابل 
المقارنة.وحققت الشركة خالل العام المالي الماضي أرباحاً بلغت  

إلى أغسطس   2018مليون جنيه خالل الفترة من سبتمبر  11.22
مليون جنيه في الفترة المقارنة   13.6، مقابل أرباح بلغت 2019

 56.3وارتفعت إيرادات النشاط بالشركة إلى من العام السابق. 
مليون   47.78مليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 

.وتبدأ السنة المالية للشركة في  2018جنيه في الفترة المقارنة من 
 المصدر: مباشر األول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

  181ة كيما بقيمة  انتهاء دراسة إنشاء خط سكة حديد لصالح شرك
 مليون جنيه 

علمت »المال«، من مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد ، أن الهيئة  
انتهت من إعداد دراسة إنشاء خط سكة حديد لصالح شركة  

مليون جنيه ،   181الصناعات الكيماوية »كيما« بتكلفة تصل 
كليومترات.ويستهدف المشروع ربط مصانع    10بأطوال تصل إلى  

لنقل البضائع مصنع    السد العالى«    –حديد »القاهرة    كيما بخط سكة 
طن يوريا يومًيا    1575طن أمونيا و  1200، والذى سينتج    2كيما  

، الفتا إلى أن الهيئة ستسلم الشركة دراسات المشروع ومستندات  
الطرح ، خالل أيام قليلة.وهيئة السكة الحديد ، الجهة الوحيدة التى  

ل أى خطوط سكة حديد مقرر ربطها  تمنح الموافقات الفنية لعم 
بالشبكة الحالية ، وقامت لجنة من الهيئة خالل الفترة الماضية ،  
بعمل زيارة ميداينة للمصنع لمعاينة المسار على الطبيعة.من جانبه،  
قال مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس  

ضة لم تتسلم  عماد الدين مصطفى ، إن شركة كيما التابعة للقاب 
الدراسات ، وفى انتظار الحصول على موافقة رسمية من الهيئة  
لبدء تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد غير أنه لم يكشف عن مدى  
توافر تمويل المشروع من عدمه.وأعلنت الصناعات الكيماوية  
المصرية »كيما« فى بيان سابق للبورصة المصرية ، أن الشركة  

مليار جنيه خالل العام المالى   4.5ى تستهدف مبيعات تصل إل
مليار جنيه مبيعات   3.6، وذلك مقابل تحقيق    2021-2020المقبل  

 المصدر: المال.2020-2019خالل العام المالى الحالى 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

مليار جنيه فاتورة دعم المواد البترولية المتوقعة  30وزير مصري:
   2020-2019خالل 

توقع وزير البترول المصري طارق المال، أن تبلغ فاتورة دعم المواد  
مليا دوالر( خالل السنة   1.90مليار جنيه ) 30البترولية بالبالد نحو 

.كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية  2020-2019المالية الحالية  
مليار جنيه   89ابل مليار جنيه مق 52.9نحو  2020-2019في ميزانية 

قبل عام.وقال وزير البترول إن بالده ستعلن خالل االسابيع القليلة المقبلة  
عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط، موضحة أنها 
تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون 

تلك ستكون  وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط وأن
المرة األولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خالل مزيج بين مزايدة واتفاق  
مباشر، وفقاً لصحيفة الوطن.وأشار الوزير إلى أن إحدى دول اتفاق خط  
أنابيب الغاز "إيست ميد" دعت مصر للمشاركة لكننا فضلنا 

ى  االنتظار.وأضاف المال: "الدعوة لم تكن بشكل رسمي ووجهت من إحد 
الدول الثالث، نحن لم نحبذ المشاركة ألنه ال داعي لذلك في الوقت الحالي  
بالنسبة لنا، ألن مصر لديها بنية تحتية جيدة والدخول في االتفاقية قد  
يتعارض مع تعظيم االستفادة من هذه البنية".وتابع "أعتقد أنه عندما تكون 

لتفكير في اللجوء  هناك مشكلة لدينا أو ضعف في البنية األساسية سيتم ا
إلى أشكال أخرى".وقال الوزير إن بالده تصدر حالياً مليار قدم مكعبة من 

 20الغاز يومياً إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهرياً على أن تزيدها إلى  
  المصدر:مباشر شحنة شهرياً بعد تشغيل محطة اإلسالة في دمياط.

الجل مع بنك التعمير  جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقية قرض طويل ا
   األلماني واإلتحاد األوروبي

وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية  
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد / برند  
سيجفرايد مدير مكتب بنك التعمير األلماني بالقاهرة اتفاقية ” تمويل  

والصغيرة ومتناهية الصغر” بين جهاز تنمية   المشروعات المتوسطة 
مليون  30المشروعات وبنك التعميراأللماني واالتحاد األوروبي بقيمة 

يورو يقدمها بنك التعمير األلماني كقرض ميسر وطويل األجل لجهاز  
تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  

اشتملت االتفاقية علي منحة من ومتناهية الصغر لشباب مصر، كما 
مليون يورو.. باإلضافة الى منحة مقدمة   4ر5الحكومة االلمانية قدرها 

مليون يورو بهدف دعم الخدمات غير    14ر9من االتحاد األوروبي قيمتها  
المالية التي يقدمها الجهاز ألصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية  

وايضا رفع القدرات  الصغر )دعم فني واداري وتدريب وتسويق( 
المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة واالرتقاء بأنشطته التنموية في مختلف  

في تصريحات لها اليوم على هامش   – المجاالت.وأكدت نيفين جامع 
أن حصول الجهاز على هذا التمويل يعتبر انعكاسا مباشرا للدعم   –التوقيع  

لذي يوليه السيد رئيس  المقدم من القيادة السياسية واالهتمام الخاص ا
الجمهورية بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  
الصغر وتهيئة التمويل والمناخ المناسب لنموه وتطويره مشيرة الى الجهود  
المكثفة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي إلتاحة مثل هذه التمويالت  

ا القطاع وفي تحقيق أحالم التى من المتوقع أن تحقق طفرة في نمو هذ
شباب مصر وإقامة األالف من المشروعات التي ستوفر المزيد من فرص  
العمل بكافة المحافظات وتشارك في مسيرة التنمية المجتمعية واالقتصادية  
الناجحة التي تشهدها الدولة االن.وأشارت إلي أن هذه االتفاقية تهدف الى  

 

 بنهاية العام    %3.7بنك سوسيتيه جنرال يتوقع ارتفاع الجنيه  

مع نهاية   3.7يتوقع بنك سوسيتيه جنرال ارتفاع الجنيه بحوالى %
، بعد أن سجلت العملة  15.35 العام الحالى، ليصل الدوالر إلى 

سنوات.وأرجع الخبراء ببنك  3المصرية أعلى مستوياتها منذ حوالى 
بنك سوسيتيه جنرال األداء القوى للجنيه إلى تدفقات على البنوك  

  13مليار دوالر أثناء الخمسة أيام المنتهية    1.5المحلية بلغت ما يعادل  
، ليتراجع 2019ية مع نها 12يناير الجارى، بعد أن ربح حوالى %

مطلع العام   18جنيه، بالمقارنة مع  15.98الدوالر إلى 
أمس األول ليسجل الدوالر   0.9الماضى.وقفزت العملة المحلية % 

. ونشر المحللون فى وكالة  16جنيه، هبوطا من مستوى  15.92
بلومبرج األمريكية لألنباء واألبحاث أن تعزيز قيمة العملة المصرية  

عام مع تدفق االستثمارات األجنبية.وأوضحوا أن  سيستمر هذا ال
المستثمرين األجانب يقبلون على أدوات الدين المصرية مثل السندات  
المحلية وأذون الخزانة، بفضل ارتفاع عوائدها التى تصل إلى حوالى  

، مشيرين إلى أن اإلصالحات االقتصادية التى نفذتها الحكومة  %15
قيمة الجنيه منذ العام الماضى وحتى  ساعدت أيضا على استمرار تحسن  

اآلن.وجاء فى مسح أجراه خبراء بوكالة بلومبرج هذا األسبوع، أنهم  
الخميس   11.5يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسى إلى %

  المصدر: صحيفة المالالمقبل.

 تراجعاً مرتقباً فى سعر األسمنت  4»شعبة مواد البناء«: %

رجح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة،  
خالل أيام، ليبلغ سعر طن   4أن تشهد أسعار األسمنت تراجًعا %

  850إلى  800جنيًها للمستهلك، مقابل  820إلى  780األسمنت بين 
جنيًها للطن سعر األسبوع الماضي، تأثًرا بتراجع الطلب على  

النخفاض المتواصل الذى تشهده أسعار الحديد،  األسمنت، فضال عن ا
التى قد تلقى بظاللها على األسمنت.وصف الزينى التراجع المتوقع فى  
سعر األسمنت بالطفيف، قائالً: »سعر طن األسمنت وصل للحد  
األقصى واالنخفاض يكون محدوًدا«.كانت أسعار حديد التسليح قد  

جنيًها    370عارها  تراجعت بشكل طفيف، وخفضت شركة حديد عز أس
للطن منذ مطلع يناير، تبعها خفض الشركات األخرى ألسعارها بين  

بدالً  10200جنيًها للطن، ليتراوح سعر الطن للمستهلك  100-150
جنيها، ويرجع خفض األسعار رغم من صعودها عالمَيا   10570من 

إلى الركود الكبير بالمبيعات، إضافة إلى تراكم المخزون لدى الشركات  
والمصانع المنتجة، ما أجبر الشركات لخفض هامش الربحية لتحريك  

  2019السوق.فيما شهد سعر األسمنت استقراًرا فى سعره خالل 
ومطلع العام الجارى، ويتراوح سعر البيع على أرض المصنع حالياً  

جنيها، وفقاً لما أكده الزينى.لفت إلى أن ذلك يأتى   720إلى  640بين 
ماليين طن،   4شهرى لألسمنت يقترب من  فى ظل حجم استهالك

مليون طن نهاية العام الماضي.كان   50واستهالك سنوى يقترب من 
أحمد الزينى قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن اإلقبال على استخدام  
الخرسانة الجاهزة، خفض الطلب المباشر على األسمنت، وأن األغلب  

رمل وزلط وخالفه، وخلطها    يلجأ إلى الخرسانة الجاهزة بدال من شراء
الستخدامها فى البناء، وهو األمر الذى قد يكون خفض االستهالك نسبياً  

  19على األسمنت.يبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى األسمنت، 
استثمارات   52مملوكة للقطاع الخاص، بواقع % 18شركة، منها 

ن حجم  مليون طن ع  33مليون طن بفائض    83أجنبية، وطاقة إنتاجية  



 

 

الشباب المتوسطة والصغيرة   توفير الدعم المالي لتمويل مشروعات
ومتناهية الصغر وايضا تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهاز واالرتقاء  
بقدراته ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية من خالل  
تطوير أليات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر  

لها تساعد على استمرارها وضمان  والتوسع في تقديم خدمات استشارية 
نجاحها، باإلضافة الى تمويل الجمعيات االهلية الجديدة لتتمكن بدورها من 
تمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك المساهمة في انشاء مرصد  
معرفي عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  

  المصدر: أ.ش.أشروعات.لتيسير تواصل الجهاز مع الشباب واصحاب الم

   gspمصر ترغب فى زيادة صادراتها ألمريكا بدون جمارك وفقا لنظام 

تدرس الحكومة المصرية زيادة صادرات السلع المصرية إلى السوق  
األمريكى معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، وذلك وفقا للنظام المعمم 

سلع فقط   4"، وتصدر مصر حاليا من خالل هذا النظام  gspللمزايا 
وأبرزها السلع الغذائية، األثاث، واأللمونيوم، وبعض أصناف المالبس  

زة.والنظام المعمم للمزايا هو منحه الواليات المتحدة األمريكية للدول  الجاه
سلعة من مختلف هذه الدول   3400النامية سنويا ومنها مصر لدخول 

من مكونات    %35للسوق األمريكى معفاة من الجمارك، بشرط تحقيق نسبة  
اإلنتاج المحلية للسلع المصدرة إليها، وتختار أمريكا عدد السلع التى  

حددها من كل دولة سنويا بعد التجديد للنظام من رئيس الواليات المتحدة  ت 
األمريكية.ووفقا لمصدر حكومى"لليوم السابع"، قال أن هناك مخاطبات  
بين الجانب الحكومى المصرى من خالل مكاتب التجارة في واشنطن مع 
  الجانب األمريكى لزيادة دخول واستفادة السلع المصرية من هذه المنحه، 
خاصة وأن هذا النظام يتم تجديده تلقائيا من الرئيس األمريكى سنويا والذى  

، الفتا إلى أن أهم الشروط المطلوبة لتصدير السلع 1976يعمل منذ عام 
وفقا لهذا النظام هو تحقيق شرط أن تكون نسبة المكون المحلى في  

، وأن تكون مزروعة فى مصر  %35صناعتها تتعدى الثلث وتقدر بنحو 
النسبة لسلعة الحاصالت الزراعية.وأوضح، إن حجم االستفادة من نظام  ب 

مقارنة بحجم استفادة الدول   %0.5المعمم للمزايا فى مصر ال يتعدى الـ
األخرى من مختلف الدول النامية التابعة للنظام، فهناك الكثير من الدول  

دوالرات  النامية تشارك في هذا النظام ومنها تونس والتى تصدر بماليين ال
سنويا الكثير من السلع إلى السوق األمريكى، الفتا إلى أن السبب فى تراجع 
عدد السلع المصرية المستفيدة من المنحة األمريكية هى القيود الصعبة  
التى فرضتها أمريكا مثل حجم إنتاج السلعة في مصر وأبرز األسواق  

رمت مع التصديرية التى تستهدفها.ومن الجدير بالذكر، أن مصر أب 
الواليات المتحدة عدد من االتفاقيات األخرى وأبرزها بروتوكول التعاون 
حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" والتي عقدت منذ عام  

الماضى، بين مصر مع إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية   2004
  والتى تنص على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى األسواق 
األمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون  

 المصدر: اليوم السابع.%10.5اإلسرائيلي فى هذه المنتجات 

، وفقاً لشعبة األسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد  2018الطلب خالل 
الصناعات.تتوزع مصانع األسمنت على مستوى المحافظات  
بمحافظات الصعيد فى من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط،  
وبنى سويف، فضالً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء  

ت خالل الفترة من يناير إلى  والسويس.ارتفعت صادرات األسمن 
مليون   89ماليين دوالر، مقابل  104لتبلغ  17، %2019أغسطس 

دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً آلخر تقرير صادر  
  2019أشهر األولى من  8عن المجلس التصدير لمواد البناء.خالل 

ول مرة  دولة تم التصدير لها أل   17دولة منها    58كانت الصادرات إلى  
مليون دوالر.وتضمنت )زامبيا روديسيا   2.581هذا العام، بقيمة 

سانت    -جزر سليمان  -الصين الشعبية  -ألمانيا  –فرنسا    -فيتنام  -الشمالية
فنسنت، بنما، قبرص، إيطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، إثيوبيا، 

 المصدر: المال .رومانيا، إسبانيا، ماالوي(، وفًقا للتقرير

يس مجلس اإلدارة: بدء اإلجراءات الفعلية لطرح إي فاينانس  رئ
 بالبورصة مارس المقبل  

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية  
إي فاينانس، إن اإلجراءات القانونية والتقييمات الخاصة بطرح   –

الشركة في البورصة المصرية ستنتهي في آواخر يناير 
ضاف سرحان، في تصريحات لبوابة حابي جورنال:  الجاري.وأ

“وبعدها ستعرض هذه النتائج على على الجمعية العمومية المقرر  
انعقادها في شهر مارس المقبل، ومن ثم بدء اإلجراءات الفعلية الخاصة  
بالطرح”.وتوقع سرحان زيادة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية  

س إدارة إي فاينانس، عن نمو  خالل العام الجاري.وكشف رئيس مجل
، لتبلغ حوالي مليار جنيه في نهاية العام  %30إيرادات الشركة بنسبة 

.وأضاف أن الشركة تعمل  %30الجاري، وكذلك زيادة األرباح بنسبة 
على تعزيز جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل عمليات سداد  

ي تطوير منظومة  الفواتير خاصة الحكومية، بما يسهم في النهاية ف
التحصيل اإللكتروني في السوق المصرية.يذكر أن إي فاينانس أنشئت  

، لتتبع وزارة المالية، ويضم هيكل مساهميها كال من بنك 2005عام 
من الشركة، والبنك األهلي   %69االستثمار القومي، والذي يملك 

والشركة   %9، وشركة بنوك مصر %9، وبنك مصر %9المصري 
.وكانت شركة »إن آي كابيتال«  %9شاريع ا?ستثمارية المصرية للم

المستشار الفني للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية قد وافقت  
على العرض المقدم من بنكي ا?ستثمار فاروس ــ رينيسانس كابيتال  
إلدارة طرح شركة »إي فاينانس« في البورصة، بجانب مكتب زكي  

تقديم ا?ستشارات القانونية  هاشم محامون وقانونيون الذي يتولى 
للعملية عالوة على اختيار مكتب بيكر تلي لالستشارات المالية لتحديد  

  250القيمة العادلة لألسهم المطروحة.ويبلغ رأسمال الشركة نحو 
مليون جنيه، بعدما وافق مجلس إدارتها خالل العام الماضى على زيادة  

إلى أن شركة آي  مليون جنيه.وأشار سرحان  25رأس المال بقيمة 
كارد، إحدى الشركات التابعة إلي فاينانس، تعمل حالًيا على زيادة  
بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن  

 االجتماعي.

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 وزير الخزانة األمريكى: اتفاق التجارة مع الصين واجب النفاذ بالكامل  

قال وزير الخزانة األمريكى ستيفن منوتشين إن المرحلة األولى من اتفاق  
التجارة بين الواليات المتحدة والصين ستكون واجبة النفاذ بالكامل، بما 

.وأبلغ فى ذلك تعهد من جانب الصين باالمتناع عن التالعب بعملتها
منوتشين أمس الثالثاء شبكة فوكس بيزنس أن الوثائق الخاصة باتفاق  
التجارة سُتعلن األربعاء، حين من المقرر أن يوقع الرئيس األمريكى دونالد  
ترامب على االتفاق مع نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه فى احتفال  

مريكية  فى البيت األبيض.وقال إن الصين تتعهد بشراء سلع وخدمات أ
مليار دوالر على مدى العامين المقبلين بموجب   200إضافية بقيمة 

االتفاق، مضيفا أن الشركات والمزارعين األمريكيين قد يحصدون المزيد 
من المكاسب فور التعامل مع اإلصالحات الهيكلية فى اتفاق المرحلة  

 المصدر: رويترزاثنين.

بأضعف وتيرة   2019في  %0.6نمو الناتج المحلي اإلجمالي أللمانيا 
   2013منذ  

أظهر تقدير أولي من مكتب اإلحصاءات االتحادي يوم األربعاء أن اقتصاد  
 2013وهي أقل وتيرة توسع منذ  2019بالمئة في  0.6ألمانيا نما بنسبة 

وتشير إلى تباطؤ عن العام السابق.وتوقع خبراء اقتصاديون في استطالع  
بالمئة في العام   0.6محلي اإلجمالي أجرته رويترز أن ينمو الناتج ال

.وقال ألبرت برامان المسؤول  2018بالمئة في  1.5الماضي مقارنة مع 
بالمكتب ”هذا يعني أن اقتصاد ألمانيا نما للعام العاشر على التوالي وهي  
أطول فترة نمو منذ إعادة توحيد ألمانيا“.وذكر المكتب أن فائض ميزانية  

الواليات االتحادية والبلديات وأنظمة األمن القطاع العام بما في ذلك 
 1.5مليار دوالر( أو  55.4مليار يورو ) 49.8االجتماعي نزل إلى 

 1.9مليار يورو أو    62.4بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي بعد أن سجل  
بالمئة   0.9بالمئة في العام السابق.وأضاف المكتب أن الصادرات زادت 

بينما ارتفعت الواردات   2018بالمئة في  2.1العام الماضي بعد زيادة 
بالمئة.ويعني هذا أن صافي التجارة كان له   3.6بالمئة بعدما قفزت  1.9

 المصدر: رويترزتأثير سلبي على النمو االقتصادي الكلي في العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,068.00 0.00% السعودية

 DFMGI 2,818.00 0.54% دبي

 ADI 8,433.00 -0.50% ابوظبي

 MARKET-IXP 12,343.00 -0.15% الكويت 

 BSEX 6,351.63 0.29% البحرين

 GENERAL 42,993.00 -0.50% قطر 

 MASI 58,064.00 0.17% المغرب 

 TUN20 2,669.00 -0.89% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,289.29 0.19% أمريكا 

 S&P 500 41,828.71 -0.11% أمريكا 

 NASDAQ 29,030.22 0.31% أمريكا 

 FTSE 100 17,415.17 0.36% لندن

 DAX 7,642.80 0.27% أمانيا

 Nikkei 225 3,074.86 -0.49% اليابان

 %0.19- 1,551.43 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 64.44 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.06 58.31 البرميل  نايمكس )دوالر( 

   



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 ال يوجد توزيعات أسهم مجانية للشهر الحالى 

 

 )التوزيعات النقدية(   الكوبوناتجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 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  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 30/01/2020 27/01/2020 جنيه مصرى 1.00القسط األول  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 19/02/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الثالث قناة السويس للتأمين 

 27/02/2020 25/12/2019 جنيه للسهم 0.25القسط الثانى  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

 27/02/2020 21/10/2019 جنيه مصرى 0.10القسط الثانى  االسكندرية للزيوت المعدنية

 27/02/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط السابع  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 27/02/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط التاسع  العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 محافظة الجيزة  –غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  43بمقر الشركة الكيلو  عادية لالستثمار والصناعات الغذائيةاطلس  16/01/2020

 السويس لالكياس  16/01/2020
طريق المعادي العين السخنة )بمصنع القطامية التابع لشركة    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  -الشركة اول ش نادي الصيد بمقر  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

19/01/2020 
شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى  

 )نيوداب(

 غير عادية
 الجيزة  -الصيد بنادى الزراعين بالدقى خلف نادى 

 المنوفية - 120قطعة رقم  –مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة  عادية فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات  21/01/2020

 اوليمبك جروب لالستثمارات المالية 22/01/2020
 -مدينة القاهرة الجديدةمركز    – القطاع األول    -140مقر الشركة الكائن بالعنوان القطعة رقم   غير عادية

 القاهرة

 ش التسعين التجمع الخامس  86مقر مبنى فندق هلنان الند مارك ,  غير عادية البنك المصري لتنمية الصادرات  27/01/2020

 محافظة الجيزة  –الصحراوى غرب طريق مصر اسكندرية  43بمقر الشركة الكيلو  غير عادية اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية 30/01/2020

 الجيزة  -اكتوبر   6 –طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى  29الكيلو  –بالقرية الذكية   غير عادية اورنج مصر لالتصاالت  30/01/2020

 

 

 

 

 



 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 
84.0 0.51 12.01 1,008,350 84,707,136 85.00 59.44 38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 

15.05 -0.33 8.23- 769,691 11,593,179 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.16 -0.49 17.74- 795,063 6,522,000 12.17 7.14 5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 

1.25 0.00 16.39 877,627 1,097,284 1.59 1.11 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

11.00 -2.31 39.23- 2,507,789 27,754,982 18.84 10.23 4.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 

16.10 0.50 6.98 177,032 2,843,579 20.60 15.01 4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 

44.65 1.00 8.88 585,312 26,002,430 48.10 40.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 

9.41 -1.16 25.26- 2,708,434 25,657,634 15.84 8.80 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.80 0.00 21.78- 769,102 6,768,098 14.50 7.80 2.47% 
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 

4.86 1.46 27.57- 2,481,377 12,103,399 6.42 4.00 2.37% 
  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
CCAP 

2.25 -3.85 36.44- 9,033,377 20,644,090 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 

13.00 -1.37 2.99- 276,208 3,629,311 18.00 11.40 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

8.95 -0.78 12.25- 47,294 426,951 11.97 8.27 1.68% 
التنمية القاهره لإلستثمار و  

 العقاريه
CIRA 

13.50 0.00 55.17 173,000 2,334,854 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا 
CLHO 

5.91 -3.11 28.76 5,700 33,686 7.06 4.68 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

1.61 -0.31 25.90- 2,701,544 4,354,539 3.00 1.45 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 

22.41 -1.97 22.86 157,484 3,549,090 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

96.26 0.80 18.42- 3,455 331,999 118.99 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقيون للسجاد 
ORWE 

10.40 -0.76 - 353,020 3,683,415 12.94 9.00 1.38% 

 للزيوت المعدنيةاالسكندرية 
AMOC 

3.42 -0.87 45.10- 567,061 1,949,946 6.50 3.10 1.19% 

 سيدى كرير للبتروكيماويات
SKPC 

8.48 -1.85 50.70- 411,537 3,519,901 21.30 7.80 1.13% 
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 
4.95 -3.13 19.12- 4,290,153 21,381,228 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.40 0.16 8.31- 499,740 3,175,252 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.84 1.43 13.94- 1,225,412 3,480,095 3.79 2.63 0.84% 

 حديد عز 
ESRS 

8.68 -1.36 51.96- 1,361,706 11,906,039 22.20 7.74 0.77% 
لالستثمار  اوراسكوم  

 القابضه 
OIH 

0.53 -2.73 7.93- 10,666,451 5,763,867 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

2.44 2.09 40.07 1,557,705 3,810,716 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  -األسالمي
ADIB 

12.60 0.88 11.21 220,435 2,787,274 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.44 -0.37 18.93- 280,457 1,535,640 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.09 -4.13 60.57- 1,699,621 3,612,325 6.19 1.88 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  معلومات   على (  المالحق   جميع  ذلك  في   بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
  من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

  محظور   المقصود  المتلقي  بخالف  شخص  أي  قبل  من  إنتاجه  إعادة  أو  توزيعه  أو  نشره  أو  البحثي  قريرالت   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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