
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

20/10/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,205.86 -0.02% 8.98% 720,277,184 138,029,755 391,236,383,606 ( EGX 30مؤشر )

 2,063.14 0.88% -4.03% 802,192,064 222,289,831 468,194,700,756 ( EGX 50مؤشر )

 534.71 0.61% -22.93% 129,363,472 97,200,118 192,949,930,204 ( EGX 70مؤشر )

 1,414.96 0.53% -18.08% 849,640,640 235,229,873 584,186,313,810 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 مساهمو الشرقية للدخان ُيقرون توزيع كوبون نقدي  ▪

 مساهمو مطاحن وسط الدلتا ُيقرون توزيعات األرباح  ▪

 أشهر   9مليون جنيه في   1.9أرباح العالمية لالستثمار ترتفع لـ ▪

 أشهر  9مليون جنيه أرباح العربية إلدارة األصول في  44 ▪

 في الربع األول  %15اإلسكندرية للحاويات تتراجع أرباح  ▪

مليون جنيه   1.45مصر الجديد لإلسكان تؤجر "الميريالند" بـ  ▪
 شهريا  

أوراسكوم لالستثمار توضح تطور مشروع إدارة الصوت   ▪
 والضوء 

  10مصر ترفع حيازتها من السندات األمريكية ألعلى مستوى بـ  ▪
 أشهر 

زيادة بالودائع المحلية خالل  مليار جنيه  42رغم خفض الفائدة..  ▪
 شهر 

البنك الدولى: مصر الوجهة األولى لالستثمار األجنبى المباشر   ▪
 سنوات  3فى إفريقيا منذ  

 التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الجمارك الجديد في مصر  ▪

التمويل العقارى يدرس زيادة الفائدة على قروض اإلسكان   ▪
 االجتماعى  

توصالن التفاق جديد بشأن  بريطانيا واالتحاد األوروبي ي ▪
 البريكست 

صندوق النقد يحذر من خطر نزاع التجارة األمريكي الصيني   ▪
 على األسواق الناشئة  

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 
 يتغير سعرها

 77 85 14 

  

 المستثمرين انواع  
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Turnover Close

; مصريين 
70.00%

;  عرب 
9.86%

;  أجانب
20.14%

;  أفراد
57.12%

;  مؤسسات
42.87%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 مساهمو الشرقية للدخان ُيقرون توزيع كوبون نقدي 

ايسترن كومباني على   -وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية 
توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة جنيه للسهم.وأوضحت الشركة  

قرشاً   40تقرر تأجيل صرف في بيان لبورصة مصر، يوم الخميس، أنه 
أشهر على أن يتم صرفه في يناير  3من قيمة الكوبون لمدة 

مليون جنيه، وبما  225.وقررت الجمعية أن تكون حصة العاملين 2020
ال يجاوز مجموعة أجورهم األساسية السنوية.وصدقت الجمعية على  

لحسابات  القوائم المالية السنوية للشركة وتقريري مجلس اإلدارة ومراقب ا
عن الفترة.وكشفت قائمة توزيعات أرباح الشركة عن اقتراح توزيع 

، 2019-2018كوبون نقدي بقيمة جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 
مليار جنيه،   2.25مليار جنيه.ويبلغ رأسمال الشركة  2.25بقيمة إجمالية 

مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. وكانت   2.25موزعاً على 
مليار  3.768شرات المالية للشركة أظهرت تحقيقها أرباحاً بلغت المؤ

جنيه خالل الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت  
 المصدر:مباشر مليار جنيه قبل عام. 4.240

 مساهمو مطاحن وسط الدلتا ُيقرون توزيعات األرباح 

العامة   (، إن الجمعية WCDFقالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا )
جنيهاً للسهم  13العادية وافقت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 

.وأضافت الشركة  2018يونيو  30الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 
في بيان للبورصة، يوم الخميس، أن الجمعية وافقت على توزيع أرباح  

ية وافقت  مليون جنيه.وأشارت إلى أن الجمع 97.5على المساهمين بقيمة 
على قائمة المركز المالي والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن 
السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.كما وافقت الجمعية العامة بقرار  

  7مجلس اإلدارة بشأن منح العاملين العالوة الدورية المستحقة بنسبة 
لماضي، فضالً عن منحة  يوليو ا 1بالمائة من األجر األساسي بدءاً من 

بالمائة من األجر األساسي تصرف شهرياً على أن تدرج ضمن  3بنسبة 
عناصر األجر المتغير.يشار إلى أن مطاحن وسط وغرب الدلتا سجلت  

حتى يونيو  2018مليون جنيه منذ بداية يوليو  194.79صافي ربح بلغ 
السابق   مليون جنيه أرباح خالل العام المالي 290.77، مقابل 2019

 1.14له.وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل 
مليار جنيه خالل نفس العام المالي   1.45مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 

 المصدر:مباشر (.2017-2018السابق )

 أشهر   9مليون جنيه في   1.9أرباح العالمية لالستثمار ترتفع لـ

المالية المستقلة لشركة العالمية لالستثمار والتنمية  أظهرت المؤشرات 
(ICID ارتفاع أرباحها خالل الـ ،)822.37أشهر األولي بنسبة  9 

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان للبورصة، يوم  
مليون جنيه،   1.92الخميس، أنها حققت صافي ربح خالل الفترة بلغ 

ف جنيه خالل نفس الفترة من العام أل 207.84مقابل صافي ربح بلغ 
الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولي بنسبة  

مليون   2.11مليون جنيه، مقابل  4.426بالمائة، لتصل إلى  109.86
جنيه خالل الفترة ذاتها من العام المنصرم له.وأوضحت الشركة أن 

"   2ة جديدة مع " مكة االرتفاع في األرباح يعود إلى إنشاء عقد مرابح 
بقيمة ما حصلت عليه الشركة من حصتها في تعويض األرض  
باإلسكندرية، كما الحصول على عوائد ايجارات أراضيها الكائنة في أبو  
رواش نتيجة الستغاللها بطريق اإليجار.يشار إلى أن العالمية لالستثمار  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  9.99   22.25  بيراميزا 

  9.96   21.09  الدلتا للتامين

  9.80   1.77  سبينالكس
  8.66   3.89  القاهرة الوطنية لالستثمار  

  6.02   5.11  مدينة نصر لالسكان

 

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

 -10.00   4.23  آراب ديري 

 -10.00   8.10  العالمية لالستثمار والتنمية 

 -9.95   5.61  أصول للوساطة 

 -9.68   0.56  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -8.84   3.30  برايم القابضة

   

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

  5.11   160,227,376  مدينة نصر لالسكان
  27.70   85,243,800  مصر الجديدة لالسكان

  11.80   77,707,072  حديد عز
  78.74   62,933,424  البنك التجاري الدولي

  5.62   44,326,900  بايونيرز القابضة

 

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

  0.38   48,365,506  العربية لالستثمارات 

  5.11   31,095,369  مدينة نصر لالسكان
  0.59   28,337,096  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.08   20,858,827  بالم هيلز 
  2.44   17,263,436  القلعة 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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يناير حتى  مليون جنيه منذ بداية  1.29والتنمية سجلت صافي ربح بلغ 
ألف جنيه أرباح الفترة المماثلة من   278.36نهاية يونيو الماضي، مقابل 

مليون جنيه بالنصف األول،   2.98.وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2018
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت   1.55مقابل 

حصتها الشركة ارتفاع اإليرادات خالل النصف األول إلى حصولها على 
في التعويض عن أرض الشركة باإلسكندرية المعروفة بقصر عزيزة  
فهمي، منوهة بأنه تم استغاللها في مرابحات مع الشركات الشقيقة; ومن 
ثم زيادة العوائد.وأضافت أن ارتفاع اإليرادات يعود كذلك إلى زيادة القيمة  

 المصدر:مباشرااليجارية ألراضي الشركة المستغلة.

 أشهر  9يه أرباح العربية إلدارة األصول في مليون جن 44

أظهرت البيانات المالية لشركة الشركة العربية إلدارة وتطوير األصول  
(ACAMD تحولها للربحية خالل الـ ،)أشهر األول من العام الجاري،   9

على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان للبورصة، يوم الخميس، أنها 
مليون جنيه، مقابل صافي   44.403الفترة بقيمة حققت صافي ربح خالل 

مليون جنيه خالل الفترة )ابريل وحتي نهاية سبتمبر  1.944خسائر بلغت 
، بعد انقسامها 2018أبريل  4(.يذكر أن الشركة تم تأسيسها في 2018

من شركة العربية لحليج األقطان.وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة  
مليون جنيه، مقابل   52.52الجاري لتصل إلي أشهر األولي من العام 

الف جنيه خالل الفترة ذاتها من العام السابقوأوضحت الشركة في   554
بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن أسباب الربح بالقوائم المالية ناتج عن 

مليون   51.359بيع قطع أرش بشونة صابر في مدينة منيه سمنود بقيمة 
مليون جنيه.يشار إلى   14مدينة ميت بره بـ  جنيه، وبيع قطعة أخرى في

مليون جنيه، منذ بداية أبريل   6.11أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 
.وقررت لجنة العمليات  2019)تاريخ التأسيس( حتى نهاية مارس 

بالبورصة المصرية في يونيو الماضي، بدء التداول على الورقتين 
ركة العربية إلدارة وتطوير الماليتين )العربية لحليج األقطان والش

  يونيو 14األصول كشركة منقسمة( بدءاً من جلسة تداول الخميس 
.وكانت لجنة القيد قررت قيد أسهم شركة العربية إلدارة وتطوير  2018

الشركة المنقسمة والناشئة عن تقسيم الشركة العربية لحليج -األصول 
 مصدر:مباشرال مليون جنيه. 132.4األقطان، برأسمال مصدر قدره 

 في الربع األول  %15أرباح اإلسكندرية للحاويات تتراجع 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 
، تراجع أرباحها بنسبة  2020-2019خالل الربع األول من العام المالي 

بالمائة على أساس سنوي، نتيجة تراجع اإليرادات.وأوضحت   15.4
في بيان لبورصة مصر، يوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت   الشركة

مليون جنيه خالل الفترة من يوليو الماضي، وحتى ستبمبر  418.27
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام  494.5، مقابل أرباح بلغت 2019

مليون   670.2المالي السابق.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 
مليون جنيه بالربع األول من العام  693.8مبيعات بلغت  جنيه، مقابل

مليار جنيه منذ   1.83المالي الماضي.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 
مليار جنيه  2.44، مقابل 2019حتى نهاية يونيو  2018بداية يوليو 

أرباحاً خالل العام المالي السابق له. وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام 
 3.01مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل  2.92لتصل إلى  المالي الماضي 

 المصدر:مباشر مليار جنيه خالل العام المالي السابق له.

 

 

مليون جنيه   1.45مصر الجديد لإلسكان تؤجر "الميريالند" بـ
 شهريا  

والتعمير على قبول العرض  وافقت شركة مصر الجديدة لإلسكان 
الفني والمالي المقدم من شركة إتقان جروب لتطوير والتنمية  
العقارية لتأجير الشوالند وحديقة العاب الطفل بحديقة  
الميريالند.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم  
الخميس، أنه تمت الموافقة على العرض بقيمة إيجارية شهرية تبلغ  

.يشار إلى أن المؤشرات المالية للشركة عن العام  مليون جنيه 1.4
مليون جنيه   376.3المالي الماضي كشفت تحقيقها أرباحاً بلغت 

حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح   2018خالل الفترة من يوليو 
.وفي  2018-2017مليون جنيه في العام المالي  265.3بلغت 

  5، إن أغسطس، قالت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير
شركات متخصصة تقدمت بعروض بشأن تأجير الشوالند وحديقة  

 المصدر: مباشرألعاب األطفال بحديقة الميريالند خالل مزايدة علنية.

 أوراسكوم لالستثمار توضح تطور مشروع إدارة الصوت والضوء 

قالت شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة، إن أوراسكوم بريزم  
فيهية إحدى شركتها التابعة، قامت بتوقيع  بيراميدز للمشروعات التر

عقد إنهاء وتصالح لعقد تطوير وإدارة الصوت والضوء.وأوضحت  
الشركة في بيان لبورصة مصر رداً على المنشور تحت عنوان:  
"التوصل لتسوية مع أوراسكوم القابضة"، أنها قامت بإنهاء التعاقد  

بضة  والتصالح مع شركة مصر للصوت والضوء التابعة للقا
.وفي يناير الماضي، نفى رجل  2019مارس  4للسياحة في 

األعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم لالستثمار  
القابضة، فسخ عقد الشركة الذي يعطيها الحق بإدارة منطقة  
األهرامات.وفي أغسطس الماضي قال مساعد وزير اآلثار للشؤون  

طوير األهرامات في  الهندسية، إنه من المقرر افتتاح مشروع ت 
مليون جنيه.وذكر في   500بتكلفة نحو  2020الربع األول من عام 

ذلك الوقت أن شركة )اوراسكوم( ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات  
بعد التنسيق مع المجلس األعلى لآلثار، واستحداث وسائل خدمات  
عالية التقنية للزائرين مثل )واي فاي(، وخدمات رقمية كدليل  

ار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية  للزو
للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك  
تصوير ورسم للزائرين.وفي ديسمبر الماضي، أكدت أوراسكوم  
لالستثمار القابضة اعتزامها التقدم مرة أخرى لمشروع تطوير  

ل إعادة طرح  عروض الصوت والضوء في منطقة األهرامات حا
المشروع مرة أخرى من الحكومة المصرية.وأوضحت الشركة في  
ذلك الوقت رداً على المنشور تحت عنوان "الحكومة تبدأ إجراءات  

بريزم"، أنها التزمت   -فسخ عقد الصوت والضوء مع أوراسكوم
بدفع الدفعة األولى المنصوص عليها في التعاقد مع الشريك  

ي وقت سابق مع المجلس األعلى  األجنبي.ووقعت أوراسكوم ف
لآلثار عقد منح ترخيص بهدف تشغيل وتقديم الخدمات بمنطقة  

 المصدر:مباشر الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة.

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 أشهر  10مصر ترفع حيازتها من السندات األمريكية ألعلى مستوى بـ

العربية، من سندات الخزانة األمريكية  ارتفعت حيازة جمهورية مصر 
هامشياً على أساس شهري.وأظهرت بيانات وزارة   2019خالل أغسطس 

الخزانة األمريكية، ارتفاع حيازة مصر من السندات األمريكية إلى  
مليار دوالر في أغسطس الماضي )أعلى مستوى منذ أكتوبر  2.164
لسابق له.وعلى أساس  مليار دوالر في يوليو ا 2.145(، مقارنة بـ2018

، بنسبة  2019سنوي، ارتفعت حيازة مصر من السندات خالل أغسطس 
والبالغة   2018بالمائة، مقارنة بقيمتها في الشهر المقارن من  2.3

مليار دوالر.ورفعت مصر ملكيتها من السندات األمريكية بنسبة   2.114
يون دوالر، مل 62بالمائة منذ بداية العام الجاري، بزيادة قيمتها  2.9

مليار  2.102التي كانت تبلغ  2018مقارنة بملكيتها بنهاية عام 
دوالر.وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع االحتياطي النقدي من 

مليار دوالر نهاية سبتمبر الماضي، مقابل   45.117العمالت األجنبية إلى 
مليار دوالر خالل شهر أغسطس السابق له.وتوقع صندوق   44.969

مليار دوالر   43.7لنقد أن ينخفض احتياطي النقد األجنبي لمصر إلى ا
مليار دوالر   48.5بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 

 المصدر: مباشر .2023-2024بحلول 

البنك الدولى: مصر الوجهة األولى لالستثمار األجنبى المباشر فى  
 سنوات   3إفريقيا منذ  

ولى، باإلصالحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها أشاد البنك الد
مصر فى تحسين مناخ االستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة  
األولى لالستثمار األجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الثالث على التوالى، 
وذلك رغم انخفاض االستثمار األجنبى المباشر على المستوى العالمى، 

تحسن في بيئة األعمال، والذي تم تسهيله من خالل البرامج نتيجة ال
الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في االستثمار من القطاع الخاص،  
وتعزيز النمو االقتصادي، مما أعاد تحديد موقع مصر على خريطة  
االستثمار العالمية.جاء ذلك خالل التي شاركت فيها الدكتورة سحر نصر، 

ثمار والتعاون الدولى، والتي دارت حول الجيل القادم من وزيرة االست 
اإلصالحات فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك خالل االجتماع  
السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، على 
هامش االجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، بحضور الدكتور محمد  

ط والتعاون الدولى األردنى، وسيمون ديانكوف،  العسعس، وزير التخطي 
مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولى، ورانيا رستم، رئيسة قسم االبتكار  
والتواصل في شركة جنرال إلكتريك في الشرق األوسط وإفريقيا.وقالت  
سحر نصر وزيرة االستثمار، أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية  

فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام،  والتي تعد ضرورية لخلق 
ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات متعددة لتحسين مناخ االستثمار تحت  
قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلها أكثر جاذبية، نتج عنها تحسن  
المؤشرات االقتصادية لالقتصاد المصري، وسيتم التركيز في الفترة  

اد وتحسين اإلنتاج وتوفير عدد أكبر من المقبلة على تعزيز تنافسية االقتص
الوظائف الجيدة للشباب المصريين.وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت  
بإصالحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة  
مشاركة القطاع الخاص وتبسيط األعمال، حيث اليوم، يتم تأسيس  

ود شراكة حقيقية بين الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وج 
القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في  
المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.وذكرت  

 

 مليار جنيه زيادة بالودائع المحلية خالل شهر  42رغم خفض الفائدة.. 

ن عودة التيسير النقدي في مصر من خالل خفض أسعار  على الرغم م
الفائدة واصلت الودائع المحلية في القطاع المصرفي المصري ارتفاعها  
الذي شهدته خالل الفترة الماضية.وارتفعت الودائع بالعملة المحلية في  

مليار جنيه، على أساس   42بنحو  2019مصر خالل أغسطس 
المركزي المصري، أن الودائع   شهري.وأوضحت بيانات رسمية للبنك

تريليون جنيه بنهاية أغسطس   2.728بالعملة المحلية ارتفعت إلى 
تريليون جنيه في يوليو السابق له.وعلى أساس   2.686الماضي، مقابل 

،  %16.9سنوي، فقد ارتفعت الودائع المحلية خالل أغسطس بنسبة 
.وقرر  2018تريليون جنيه بنهاية الشهر المقارن من  2.33مقابل 

، خفض كل من سعر  2019سبتمبر  26البنك المركزي المصري في 
عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك 

بالمائة،   13.25نقطة أساس، ليصل إلى  100المركزي بواقع 
بالمائة، على الترتيب، وذلك بعد قرار   13.75بالمائة، و 14.25و

ئة في أغسطس الماضي.وبحسب مسح أجراه  بالما 1.5خفضها بنحو 
"مباشر" ارتفاع الجنيه المصري ألعلى مستوياته أمام الدوالر منذ  

شهر(، وفقاً للبيانات المتاحة من البنك   30)نحو  2017مارس 
المركزي المصري.وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع  

بتمبر  االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية بمصر خالل شهر س
مليون دوالر.وقالت وكالة فيتش للتصنيف   148الماضي بنحو 

االئتماني، إن البنوك المصرية ستتجه أكثر نحو اإلقراض نتيجة  
التخفيضات األخيرة ألسعار الفائدة، بدعم تعافي الطلب على اإلقراض  

  3الناتج عن أسعار العائد الحالية. وتمكن المركزي من خفض الفائدة 
بالمائة.وأظهر رصد أجراه   3.5ام الجاري بنحو مرات خالل الع

"مباشر"، ارتفاع السيولة المحلية لمصر ألعلى مستوى على اإلطالق  
 المصدر: مباشر .وفقاً للبيانات المتاحة بالبنك المركزي المصري 

 التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الجمارك الجديد في مصر 

أكدت وزارة المالية المصرية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي  
يجرى مناقشته حالياً بمجلس النواب، ُيسهم في تحسين تصنيف مصر  

مؤشرات دولية مهمة وهي: التنافسية العالمية، وممارسة   3في 
األعمال، وبيئة االقتصاد الكلي.وأضافت الوزارة في بيان اليوم  

يستهدف تبسيط اإلجراءات، وخفض تكلفة السلع، الخميس، أن القانون 
وتقليص زمن اإلفراج الجمركي، من خالل التوظيف األمثل للتكنولوجيا 
الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة  
الواحدة"، واالنتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى  

ألول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع   الرقمية.وذكرت المالية، أنه سيتم
البضائع حتى مرحلة اإلفراج النهائي، والتعامل جمركًيا مع البضائع  
المتعاقد عليها بنظام التجارة اإللكترونية الحديثة، مع إمكانية االستعالم  
المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل  

إلكترونًيا بين مصلحة الجمارك والجهات   المعلومات والبيانات المؤمنة 
التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر  
ذلك.وأوضحت المالية، إنه سيتم استحداث نظام إدارة المخاطر; بما  
يؤدى لإلفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار األخضر،  

يط اإلجراءات وسرعة  وفقا للضوابط المقررة; وذلك من أجل تبس
اإلفراج الجمركي.وأشارت المالية، أن مشروع القانون يتضمن  
تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد  



 

 

الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق األوسط وإفريقيا لديها 
لمكونات  استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من ا

الرئيسية إلستراتيجية الدولة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتشمل  
العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية 
االساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ورفع مستوى كفاءة  

أولوية  الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع 
لالستثمار فى رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم االبتكار التكنولوجي  
واإلبداع.وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب االستثمارات األجنبية  
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحفيز االستثمار فى الشركات  

الشباب  الناشئة وتشجيع االبتكارات التكنولوجية لدعم رواد األعمال 
المبدعين وتزويدهم باألدوات الالزمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز  

 فرصهم في المنافسة في األسواق العالمية. 

 التمويل العقارى يدرس زيادة الفائدة على قروض اإلسكان االجتماعى  

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق التمويل العقارى واإلسكان 
االجتماعى، إنَّ الصندوق يدرس مقترحاً بزيادة أسعار الفائدة على قروض  
التمويل العقارى لوحدات اإلسكان االجتماعى لمحدودى الدخل مع زيادة  
قيمة الدعم النقدى.ويبلغ سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى  

متناقصة بحسب شرائح دخل   %5متناقصة، و %7لإلسكان االجتماعى 
دين.أوضحت أن الهدف من ذلك هو تقليل العبء الذى تتحمله  المستفي 

وزارة المالية، فى ظل سعيها للتوسع فى إنشاء الوحدات على مستوى  
مليار جنيه  79محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تتحمل 

سنة عن اإلعالنات من التاسع حتى  30فروق دعم أسعار الفائدة لمدة 
مليار جنيه تحملها البنك المركزى   35ذلك بخالف الثانى عشر المقبل، و

مليار   20عن تمويله القروض منذ بداية المبادرة وحتى وصولها 
مليار جنيه،   26جنيه.وذكرت أن حجم القروض ضمن المبادرة تخطى 

شاملة محافظ قروض البنوك وشركات التمويل العقارى.ونوهت بأنه بعد 
اإلسكان االجتماعى، سيعيد  االتفاق مع القطاع الخاص للشراكة فى

الصندوق التفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقة برفع القرض  
مليون دوالر حالياً، ومد فترة صرفه حتى   500إلى مليار دوالر بدالً من 

من  %67، مشيرة إلى أن الصندوق صرف 2023بدالً من  2024
لمتحد  القرض.جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول بين المصرف ا

وصندوق السكان االجتماعى لرفع قروض التمويل العقارى ضمن 
مليون جنيه مقابل   500المبدارة لصالح عمالء المصرف المتحد إلى 

مليون جنيه حالياً.ووقعت وزارة المالية وصندوق اإلسكان  250
االجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكوالً يتضمن تحمل وزارة المالية  

على قروض اإلسكان االجتماعى بداية من العام المالى الجارى  دعم الفائدة 
بدالً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس  
الماضية.وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى  
عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة، وطالب بنقل هذا العبء إلى  

المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة   وزارة المالية، وفى
مليار جنيه، وأن يتم  20الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 

 المصدر: صحيفة البورصةتمويل المبالغ اإلضافية من الميزانية العامة للدولة.

 

 

 

 

لتسوية المنازعات الجمركية، ُيتيح التظلم إلى جهة اإلدارة قبل اللجوء  
لحة  للتحكيم; بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومص

الجمارك، ويضع حلوال توافقية للعديد من المشاكل من خالل لجنة  
مشتركة تضم طرفي النزاع.ولفتت إلى استحداث نظام المخازن  
الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست  
أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما ُيسهم في تقنين وضع الساحات  

اخل الموانئ وتقدم من خاللها الخدمات الجمركية  والمخازن التي تنشأ د
على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور  
وليست ساحات تخزين.أوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد  
يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من األجهزة  

األدوية ومشتقات الدم واألمصال  والمعدات والمستلزمات الطبية و 
ووسائل تنظيم األسرة وألبان األطفال من الرسوم الجمركية; تحقيًقا  
لاللتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.وأكدت أنه تم  
استحداث اإلطار القانوني لنظام األسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه  

لتها كالمستودعات الخاصة رغم  بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معام
أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع  
البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.ذكر البيان أن مشروع  
القانون تضمن مبدأ عدم اإلخالل باإلعفاءات التي قررتها قوانين أخرى  

األشخاص ذوي   سارية منًعا لالزدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق 
 المصدر: مباشر اإلعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 بريطانيا واالتحاد األوروبي يتوصالن التفاق جديد بشأن البريكست 

أعلن كل من رئيس الوزراء البريطاني ورئيس المفوضية األوروبية أنهما 
اتفاق جديد بشأن البريكست.وفي تغريدة على موقع التواصل  توصال إلى 

االجتماعي "تويتر" قال جونسون اليوم الخميس: "توصلنا التفاق جديد 
بشأن البريكست، لنستعيد السيطرة على مجريات األمور".وأضاف: "اآلن 
يجب على البرلمان إنجاز البريكست يوم السبت حتى نتمكن من االنتقال  

خرى مثل تكاليف المعيشة وخدمات الصحة الوطنية وجرائم إلى أولويات أ
العنف وبيئتنا".ومن جانبه، قال جان كلون يونكر: "عندما تكون هناك 
إرادة يكون هناك اتفاق، واآلن نحن لدينا اتفاق".ووصف يونكر االتفاق  
بأنه عادل ومتوازن، لكل من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، "كما 

ى تعهداتنا بأن نجد حلوالً".ومن المقرر أن تغادر بريطانيا أنه شاهد عل
 المصدر: مباشرأكتوبر الجاري. 31االتحاد األوروبي في 

صندوق النقد يحذر من خطر نزاع التجارة األمريكي الصيني على  
 األسواق الناشئة  

قال مسؤولون كبار بصندوق النقد الدولي يوم األربعاء إن توترات التجارة  
تعد مصدرا   -أكبر اقتصادين في العالم  -الواليات المتحدة والصين بين 

كبيرا للمخاطر التي تهدد االقتصاد العالمي، مع ”تأثيرات حقيقية“ على  
األسواق الناشئة.وقال توبياس أدريان مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى  
صندوق النقد للصحفيين إن حرب التجارة بين واشنطن وبكين أثرت  

شكل كبير على األسواق المالية على مدى العامين األخيرين. وقال  ب 
مسؤول ثان بالصندوق إن تأثير النزاع ربما يمتد إلى االقتصادات  
األصغر.وتابع ”نحث صناع السياسات في أنحاء العالم على مواصلة  
العمل معا إلزالة تلك التوترات التجارية ألنها مصدر كبير للضبابية 

اك تأثيرات حقيقية على األسواق الناشئة“.ورحبت جيتا والمخاطر.. هن 
جوبيناث كبيرة االقتصاديين بصندوق النقد يوم الثالثاء باتفاق تجارة أولي  
وجزئي توصلت إليها واشنطن وبكين األسبوع الماضي وحثتهما على  
مواصلة العمل إلنهاء التوترات التجارية التي تضغط على النمو العالمي 

 0.8.وقالت إن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سينخفض وثقة الشركات
بالمئة إذا فرضت واشنطن وبكين الرسوم التجارية اإلضافية في أكتوبر 

بالمئة فقط إذا   0.6تشرين األول وديسمبر كانون األول، لكنه سيتراجع 
تخلت الدولتان عن الزيادات الجديدة.وقال صندوق النقد الدولي الشهر  

بالمئة في ضوء   0.8لناتج المحلي اإلجمالي العالمي سيهبط الماضي إن ا
 المصدر: رويترز.2018الرسوم المطبقة أو المهدد بتطبيقها منذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,771.00 -0.22% السعودية

 DFMGI 2,780.00 -1.62% دبي

 ADI 7,613.00 -0.30% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,662.00 0.65% الكويت 

 BSEX البحرين
309,640.3

0 
0.21% 

 GENERAL 33,870.00 -0.08% قطر 

 MASI 55,837.00 -0.28% المغرب 

 TUN20 2,456.00 0.85% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 26,770.20 -0.95% أمريكا 

 S&P 500 2,986.20 -0.39% أمريكا 

 NASDAQ 8,089.54 -0.83% أمريكا 

 FTSE 100 7,150.57 -0.44% لندن

 DAX 12,633.60 -0.17% أمانيا

 Nikkei 225 22,492.68 0.18% اليابان

 %0.14- 1,491.59 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.02- 59.15 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %0.43- 53.78 البرميل  نايمكس )دوالر( 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 

 بالدوالر  -بنك فيصل االسالمي المصري 
سهم مجانى لكل سهم   0.19999999945

 اصلي
30/10/2019 31/10/2019 

 بنك البركة مصر
سـهم مجانــي لــكل ســهم  0.0999999985

 أصلــي 
30/10/2019 31/10/2019 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 24/10/2019 21/10/2019 جنيه للسهم القسط األول  0.30 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية

 24/10/2019 21/10/2019 جنيه مصرى 0.25القسط االول  االسكندرية للزيوت المعدنية

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم 3.80 العربية لالدوية والصناعات الكيماوية

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم  5.000 مصر للفنادق

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم 11.200 الكيماويةاالسكندرية لالدوية والصناعات 

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم  0.100 العربية لحليج األقطان

 28/10/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط الخامس  العربية لمقاوالت حفر االبار

 28/10/2019 23/10/2019 جنيه للسهم  1.000 البنك المصري لتنمية الصادرات 

 30/10/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الثالث  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 30/10/2019 27/10/2019 جنيه للسهم  0.500 مصر لصناعة الكيماويات 

 31/10/2019 28/07/2019 جنيه مصرى 0.20القسط الثانى  االسكندرية للخدمات الطبية )مركز االسكندرية الطبي( 

 31/10/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.25القسط الثانى  مصر لالسمنت قنا

 31/10/2019 09/06/2019 جنيه للسه  0.0375القسط الثالث  النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكهربائية

 31/10/2019 28/10/2019 جنيه للسهم  2.500 القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

20/10/2019 
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت  

 السياحية

  –البرج الشمالى  –ابراج نايل سيتى  –كورنيش النيل  2005بمكتب رئيس مجلس االدارة  عادية

 القاهرة -رملة بوالق  30الدور 

 القاهرة  -ميدان السواح سراى القبة  1مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مصر للزيوت و الصابون 20/10/2019

 يوليو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة عرابي 26ش  غير عادية ارابيا انفستمنتس هولدنج 21/10/2019

 ش السواح سراي القبة القاهرة  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن ومخابز شمال القاهرة  21/10/2019

 الشرقية –بمدينة العاشر من رمضان  A1مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية  عادية المصرية للزجاج المسطح  22/10/2019

 محافظة السويس–القوات المسلحة نادى ضباط  غير عادية مصر  -اجواء للصناعات الغذائية  23/10/2019

 راكتا -العامة لصناعة الورق  23/10/2019
غير عادية و

 عادية
 مقر فندق سيسل بمحطة الرمل باإلسكندرية

 العربية المتحدة للشحن والتفريغ  23/10/2019
عادية وغير 

 عادية

  –الدور التاسع  –طريق الحرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري 

 االسكندرية 

 طريق الحرية االسكندرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري  عادية القناة للتوكيالت المالحية  23/10/2019

 ش السواح سراي القبة القاهرة  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن مصر العليا  23/10/2019

 القاهرة  -سراى القبة  –ميدان السواح   1  -بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية المستخلصة ومنتجاتهاالزيوت   24/10/2019

 االسكندرية –الحضرة   –قنال المحمودية  407مقر الشركة الكائن فى  عادية كابو -النصر للمالبس والمنسوجات  24/10/2019

 االسكندرية  -طريق الحرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى  عادية الحاويات بورسعيد لتداول  24/10/2019



 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

سعر  أقل 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 

78.7 -0.99 5.00 797,731 62,933,424 83.10 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

15.54 -2.20 5.24- 1,560,621 24,282,362 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 

9.90 -0.30 0.20- 2,534,719 25,491,656 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.38 -0.29 28.21 28,765 39,816 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

13.00 0.15 28.18- 985,393 12,776,857 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

17.90 -0.50 18.94 324,500 5,835,335 20.60 13.25 4.39% 
بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 

43.70 0.92 6.56 47,585 2,062,967 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.20 -0.09 11.04- 1,202,149 13,458,745 15.84 10.01 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.75 5.17 22.22- 1,389,700 11,330,238 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 

5.11 6.02 23.85- 31,095,369 160,227,376 6.74 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.44 0.00 31.07- 17,263,436 42,890,076 4.30 1.92 2.24% 
اكتوبر  السادس من 

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
15.30 2.96 14.18 1,549,850 23,745,562 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.78 -0.61 4.12- 930,728 9,126,306 11.97 8.25 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 

13.00 0.00 49.43 1 13 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.36 2.58 38.56 2,259,596 14,347,015 7.06 3.53 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.08 2.46 4.15- 20,858,827 43,491,052 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

27.70 1.43 51.86 3,069,132 85,243,800 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 

102.00 2.01 13.56- 11,035 1,114,141 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.30 -0.29 0.96- 662,432 6,848,785 12.94 8.76 1.38% 
االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 

4.39 -1.13 29.53- 1,187,017 5,232,909 10.17 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

9.11 -0.55 47.03- 454,674 4,159,195 23.00 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.62 3.50 8.17- 7,967,240 44,326,900 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.86 3.47 1.72- 396,793 2,696,479 7.94 4.30 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

3.02 -0.33 8.48- 2,327,158 7,084,699 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

11.80 -0.76 34.70- 6,488,346 77,707,072 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 

0.59 0.00 0.86 28,337,096 16,805,814 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 

2.67 -2.20 53.27 1,156,010 3,141,367 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

12.42 0.57 9.62 338,769 4,244,356 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.23 -0.19 22.06- 803,253 4,198,007 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.72 -1.09 48.68- 2,001,830 5,434,845 6.19 2.15 0.22% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

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

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

 المتلقي أو  القارئ  يكن لم  إذا ، المقصودين المستقبلين إلى  فقط  نقلها ُيقصد  معلومات على ( المالحق جميع ذلك  في  بما) البحثي  التقرير هذا  يحتوي
  شكل بأي  جزء  بأي  االحتفاظ  دون  البحثي التقرير  هذا  ويجب مسح ، الفور  على  بريميير إخطار  يرجى  ،  المقصود  المتلقي  هو  البحثي التقرير  لهذا
  المقصود المتلقي بخالف  شخص  أي قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو  نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من

 . تماًما محظور

  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 

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:      37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث 
  


