
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

31/10/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,477.79 0.09% 11.06% 661,224,384 111,526,803 398,409,229,607 ( EGX 30مؤشر )

 2,087.43 0.42% -2.90% 734,986,432 147,071,734 474,398,063,873 ( EGX 50مؤشر )

 536.11 0.12% -22.73% 145,361,488 49,853,203 194,549,306,630 ( EGX 70مؤشر )

 1,430.99 0.24% -17.15% 806,585,920 161,380,006 592,958,536,237 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

مليون جنيه..السويدي إلكتريك تتعاقد على تنفيذ أعمال  365بـ ▪
 بالعاصمة اإلدارية

مصر لأللومنيوم تتفاوض مع وزارة الكهرباء لخفض سعر الكيلو وات  ▪
 سنت 2.9الى 

 مليون جنيه 700راية القابضة تجهز ثاني طرح لسندات توريق بقيمة  ▪

 أشهر 9في %81اإليرادات يهبط بأرباح النصر لألعمال المدنية تراجع  ▪

لعدم جدية العروض.. مصر الجديدة لإلسكان ُتعيد طرح أراٍض  ▪
 بالشروق

  2019تراجًعا بأرباح النصر لألعمال المدنية بنهاية سبتمبر  81% ▪

 2019مليون جنيه خسائر مطاحن جنوب القاهرة بنهاية سبتمبر  3 ▪

 %19شهرا بارتفاع  15مليون جنيه خسائر في  27.8راكتا تتكبد  ▪

البورصة تفصح عن موعد ادراج أسهم ثروة كابيتال بعد الزيادة  ▪
 المجانية

خالل العام المالي  %5.8بي أن بى باريبا يتوقع نمو االقتصاد المصري  ▪
 الحالي

مسئول بصندوق النقد: مصر ُتقدم أفضل نمو اقتصادي في الشرق  ▪
 األوسط

 آالف جنيه للمرة األولى منذ التعويم  10فض ألقل من الحديد ينخ ▪

 بنوك استثمار تتأهل للترويج لسندات مصر الدوالرية 5 ▪

 مصر تدشن خطوط مالحية جديدة مع كينيا الختراق السوق األفريقية  ▪

وزير التخطيط تبحث مع "الحبتور" فرص االستثمار بصندوق مصر  ▪
 السيادي

التعاون بالمرحلة الثانية  " العالمية تبحثانCMA CGMمصر و" ▪
 لمشروع "جسور"

 الجارد تحث ألمانيا على زيادة اإلنفاق لدعم االقتصاد ▪

 النفط ينزل ومخاوف التجارة تطغي على تراجع المخزونات  ▪

 مينوتشن: االقتصاد األمريكي مستمر في النمو بوتيرة قوية ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 التي ارتفع سعرهااالسهم  
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 65 114 11 

  

 انواع المستثمرين  
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; مصريين 
81.46%

;  عرب 
4.84%

;  أجانب
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 أخبار الشركات المقيدة 

مليون جنيه..السويدي إلكتريك تتعاقد على تنفيذ أعمال بالعاصمة   365بـ
 اإلدارية 

والتوزيع، إحدى شركات السويدي  وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة 
مليون   365إلكتريك، عقداً لتنفيذ أعمال للمجتمعات العمرانية بقيمة 

جنيه.وأوضحت شركة السويدي في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، 
أن العقد يتضمن تنفيذ األعمال الكهروميكانيكية لمشروع أنفاق كابالت  

مة اإلدارية.وبحسب البيان، سيتم الجهد الفائق للربط بين المحطات بالعاص
شهراً من تاريخ استالم الدفعة المقدمة.ووقعت   12تنفيذ المشروع خالل 

تسوشو، حول التطوير المشترك   يوتاالسويدي إلكتريك اتفاقاً مع شركة تو
  لطية لتصميم وبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتوفو

ي وقت سابق، وقعت شركة السويدي  ميجاوات لكل منهما.وف  50بقدرة 
للمحوالت التابعة لشركة السويدي إلكتريك، عقدين لصالح الشركة  

مليون جنيه.وحققت الشركة أرباحاً   433المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 
مليار جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران  1.95بلغت 

خالل الفترة المقارنة من  مليار جنيه  2.4مقابل أرباح بلغت  ،الماضي
 بورصة ال جريدة .المصدر:2018

مصر لأللومنيوم تتفاوض مع وزارة الكهرباء لخفض سعر الكيلو وات  
 سنت  2.9الى  

تحت إشراف »القابضة للصناعات  -تجرى شركة مصر لأللومنيوم 
مخاطبات مع وزارة الكهرباء لخفض   -المعدنية« ووزارة قطاع األعمال

بناء على دراسة تم إجراؤها وفقا لمتوسطات األسعار  التعريفة، وذلك 
العالمية. وقالت مصادر بالشركة انها بالتعاون مع جامعة القاهرة أجرت  
دراسة لمتوسط تكلفة استهالك الكهرباء، تبين منها أن متوسط السعر  

للكيلو وات/   6.7سنت للكيلو وات/ ساعة، مقارنة مع  2.9عالميا يبلغ 
ظهر فارقا كبيرا فى التسعير. وأشارت المصادر إلى  ساعة بمصر، مما ي 

أن نتائج الدراسة تم رفعها لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، تحت  
إشراف »قطاع األعمال« و»القابضة للصناعات المعدنية«، للمطالبة  
بخفض أسعار الكهرباء للشركة، ومساواتها بنظيرتها العالمية، خاصة مع  

ة الزيادة األخيرة. وتم تشكيل لجنة برئاسة  تصاعد ضغوط التكلفة نتيج
رئيس المجلس األعلى للطاقة وعضوية وزير قطاع األعمال هشام توفيق،  
مدرج على جدول أعمالها مشكلة تكلفة الكهرباء التى تتعرض لها »مصر  
لأللومنيوم«، وذلك وفقا لمحضر الجمعية العمومية األخيرة للشركة.  

جنيه   1.11سبة لمصر لأللمونيوم إلى وارتفعت أسعار الكهرباء بالن 
قرشا   50.02، مقارنة مع 2019 – 2018للكيلووات/ ساعة العام المالى 

فى العام المالى السابق عليه، مما رفع القيمة اإلجمالية لتكلفة الكهرباء إلى  
مليار   5،455ومتوقع ان يصل الى  2018/2019مليار في عام  4.953

انات الرسمية الصادرة عن الشركة. وأكدت  في العام التالي، وفقا للبي 
المصادر أن مطالبات خفض أسعار الكهرباء تأتى على غرار أسعار الغاز  

من إجمالى تكلفة   21.4للصناعات، والتى ستوفر لمصر لأللومنيوم %
 المصدر:المال  الغاز المستهلكة سنويا.

 تعليقا علي الخبر :  

يعتبر سعر الكهرباء عامل اساسي في تحديد تكلفة المبيعات لشركة  
من   %45.8مصر لاللومنيوم اذ ان تكلفة الكهرباء تشكل ما نسبته 

اجمالي تكلفة االيرادات وبالتالي اي تغير في سعر الكهرباء من شأنه ان  
يؤثر تأثيرا كبيرا على ارباح وهوامش الشركة. حيث انه طبقا الدارة  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  10.37   10.75  للبتروكيماوياتسيدى كرير 

  9.98   23.80  الوطنية لالسكان 

  9.85   13.61  مصر لاللومنيوم
  8.33   0.26  الخليج لالستثمارات العربية

  8.28   5.10  بلتون المالية القابضة

 

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

 -10.00   0.05  المحيطات للسياحة عبر 

 -9.99   6.85  راية لخدمات مراكز االتصاالت 

 -9.97   17.79  جالكسو سميثكالين

 -9.83   4.86  الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

 -9.77   116.92  مطاحن مصر العليا 

   

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

  80.99   102,192,904  البنك التجاري الدولي
  10.75   94,882,464  سيدى كرير للبتروكيماويات

  2.56   76,139,976  القلعة 
  11.92   48,603,672  حديد عز

  27.00   38,928,548  مصر الجديدة لالسكان

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  التداولكمية  السهم

  2.56   29,480,522  القلعة 

  0.61   23,567,445  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.36   9,705,046  العربية لالستثمارات 

  10.75   8,684,744  سيدى كرير للبتروكيماويات
  0.65   8,538,713  بورتو القابضة

 
  التداولأكبر خمس قطاعات من حيث قيمة  

 

 



 

 

يؤثر كل قرش انخفاضا في مصروفات الكهرباء بانخفاض مقابل  الشركة 
مليون جنيه في التكاليف.واذا ما نجحت الشركة أو اللجنة   50حوالي 

  2.9المختصة بفحص اسعار الكهرباء في خفض سعر الكهرباء الى 
جنيه لكل كيلو وات( فسوف يؤدي هذا الى   0.47سنت لكل كيلووات ) 

لي تكلفة الكهرباء ما يعادل انخفاض في  من اجما  %57.5انخفاض قدره 
  2019/ 2018بناءا على حسابات عام  % 26تكلفة المبيعات بنسبة 

ليصل الى   نقطة مئوية 25.8)وزيادة في هامش مجمل الربح بحوالي 
28% ) 

 مليون جنيه 700راية القابضة تجهز ثاني طرح لسندات توريق بقيمة  

( طرح المرحلة  RAYAلالستثمارات المالية )تدرس شركة راية القابضة 
مليون جنيه، ضمن سلسلة من  700الثانية من سندات التوريق بقيمة 

اإلصدارات المتتالية لتمويل أنشطتها التمويلية عبر منصتها للخدمات  
المالية غير المصرفية.كشف حسام حسين المدير المالي للشركة إن  

في سوق اإلصدار لسندات التوريق  الشركة تعتزم التواجد بصورة منتظمة 
لتمويل توسعات أنشطة التمويل غير المصرفي التابع لها عبر شركات  
“راية للتكنولوجيا”، و”أمان للخدمات المالية”، و”أمان للتمويل متناهي 
الصغر”، من خالل إصدارين سنوياً بقيمة تزيد على مليار جنيه، لتلبية 

شركات التابعة.وأوضح، أنه يجري  االحتياجات التمويلية المتزايدة لل 
مليون جنيه، بعد  700تجهيز المرحلة الجديدة من سندات التوريق بقيمة 

بنوك بتغطية الطرح الحالي من   3نجاح الشركة في جمع تعهدات من 
مليون جنيه، شملت بنك “التجاري وفا” بقيمة   500سندات التوريق البالغ 

مليون جنيه، والبنك  150بـمليون جنيه، والبنك األهلي المصري  75
مليون جنيه، لتغطية الشرائح األربع من  275التجاري الدولي بقيمة 

، وتشمل   %12.7شهراً، بعائد متوقع  36، و12و 9و 6اإلصدار بآجال 
مليون جنيه مصري على  500محفظة اإلصدار والتي تقارب قيمتها 

ة، في صورة  حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلف 
قروض وتمويالت متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويالت  
استهالكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط لإللكترونيات واألجهزة  
المنزلية، والمصدرة من قبل ثالث من الشركات التابعة وهما: شركة راية  

ل  لإللكترونيات، وشركة أمان للخدمات المالية، وشركة أمان لتموي 
مصر بدور   –المشروعات متناهية الصغر.وقام البنك التجاري الدولي 

المستشار المالي والمنسق العام لعملية اإلصدار، باإلضافة إلى دوره  
كضامن لعملية تغطية االكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك 
 االهلي المصري )“ضامنوا االكتتاب”(.كما قام مكتب الدريني وشركاه
للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية اإلصدار، ومكتب المتضامنون  
للمراجعة والمحاسبة )إيرنستويونج( بدور المستشار المحاسبي والمراجع  
لعملية اإلصدار، فيما نفذت شركة “توريق” للتوريق اإلصدار.وقال حسين 

الغ مليون جنيه لإلصدار الب  800إنه تم إحالة محفظة مديونيات بقيمة 
مليون، فيما تبلغ محفظة أوراق القبض الحالية للشركة نحو   500قيمته 
مليون جنيه أخرى.ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق   800

، وتحقق عملية اإلصدار ربح محاسبي  %12.7لحملة السندات حوالي 
مليون جنيه مصري للثالث شركات المصدرة   36.2مجمع يبلغ إجماليه 

التوريق، وتشتمل محفظة الحقوق المحالة على عقود ومستحقات  لسندات 
آالف عميل لدى الشركات الثالثة   105يتم توريقها لدي أكثر من 

ألف مستند تحصيل مثبت للحقوق   900المصدرة، ومدعومة بأكثر من 
المالية المحالة كايصاالت امانة، وشيكات البنكية، وكمبياالت  

 مالية.المصدر:البورصة 

 

لعدم جدية العروض.. مصر الجديدة لإلسكان ُتعيد طرح أراٍض  
 بالشروق 

قالت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، إنها ستعيد طرح قطع  
فداناً بمدينة الشروق في وقت   50أراٍض للبيع بمساحة 

الحق.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء،  
جدية العروض المتقدمة.كان مستشار رئيس  أن ذلك يأتي لعدم 

مجلس إدارة شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير للتطوير  
العقاري قال في تصريح لـ"مباشر"، إن الطرح يشمل قطعتي  

فداناً.يشار   16فداناً والثانية  34أرض رئيسيتين; األولى مساحتها 
ضي كشفت  إلى أن المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي الما

مليون جنيه خالل الفترة من يوليو/   376.3تحقيقها أرباحاً بلغت 
حتى يونيو/ حزيران الماضي، مقابل أرباح بلغت   2018تموز 

.وكانت مصر  2018-2017مليون جنيه في العام المالي  265.3
الجديدة لإلسكان، أعلنت مطلع الشهر الجاري، عقد مزاد علني  

ة أراٍض تابعة لها بمدينة الشروق يوم  بالمظاريف المغلقة لبيع قطع 
 المصدر:مباشر أكتوبر/ تشرين األول الجاري. 29الثالثاء الموافق 

تراجًعا بأرباح النصر لألعمال المدنية بنهاية سبتمبر   % 81
2019   

( عن اجتماع  NCCWأعلنت شركة النصر لألعمال المدنية)
.وأضافت  29/10/2019مجلس اإلدارة يوم الثالثاء الموافق 

الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن المجلس اعتمد مؤشرات  
نتائج األعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى  

 11.488، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 30/09/2019
مليون جنيه خالل   61.236 مليون جنيه ، مقابل صافي ربح بلغ

الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير  
مؤخًرا أحد أصولها العقارية  الشركة .طرحت %81.24بلغت 

و  السكنية للبيع، وتتلقى خالل الوقت الراهن مجموعة من العروض.
المشروع المطروح عبارة عن عمارة سكنية بمدينة نصر   ايضا

وحدة سكنية وطابقين تجاري بقيمة   20طابقا بعدد  12ونة من مك
مليون جنيه، وتتجاوز مساحة الدور الواحد   50مستهدفة تتجاوز 

الشركة تمكنت خالل العام المالي المنقضي من   إنمترا. 420
التصرف ببيع مبنى إداري كان مملوك لها بمدينة نصر بقيمة  

ن شركتُه تمتلك قطعة  مليون جنيه .وقال إ 80إستثمارية بلغت 
ألف متر   26أرض في ورش ومصانع الشركة بمساحة تبلغ 

بمسطرد، يمكن استعمالها لالستثمار فيما لم يتم حتى الوقت الراهن  
تحديد وضعها، وال تزال محل دراسة .تراجعت ربحية الشركة  

  9لتصل إلى  %81خالل النصف األول من العام الجاري بنسبة 
مليون جنيه في الفترة المناظرة من   50مع ماليين جنيه مقارنة 

 المصدر:المال  العام الماضي.

مليون جنيه خسائر مطاحن جنوب القاهرة بنهاية سبتمبر   8.3
2019 

أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  
(SCFM  عن اجتماع مجلس اإلدارة يوم الثالثاء الموافق)

ورصة المصرية، أن  .وأضافت الشركة في بيان للب 29/10/2019
المجلس اعتمد نتائج أعمال الشركة غير المدققة عن الفترة المالية  

، والتي كشفت عن تكبد صافي خسائر  30/09/2019المنتهية في 
ألف   372مليون جنيه، نظير خسائر بلغت  8.330قدر بنحو 



 

 

 أشهر 9في  %81اإليرادات يهبط بأرباح النصر لألعمال المدنية تراجع 

أظهرت القوائم المالية لشركة النصر لألعمال المدنية خالل التسعة أشهر  
بالمائة على أساس   81، تراجع أرباحها بنسبة 2019األولى من 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم األربعاء، أنها 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير وحتى  11.4 حققت أرباحاً بلغت

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  61.2، مقابل أرباح بلغت 2019سبتمبر 
مليون جنيه،   164.8.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 2018

مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام  254.8مقابل إيرادات بلغت 
مليون جنيه منذ بداية   9.45ي ربح بلغ الماضي.وسجلت الشركة صاف

مليون جنيه أرباح خالل نفس   50.36يناير حتى نهاية يونيو، مقابل 
 المصدر:مباشر  الفترة من العام الماضي.

البورصة تفصح عن موعد ادراج أسهم ثروة كابيتال بعد الزيادة  
 المجانية 

الموافقة على قيد  اليوم راق المالية بجلستها المنعقدة قررت لجنة قيد األو
أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع شركة ثروة كابيتال  

(SRWA من )جنيه  191،515،840جنيه الى  119،697،391.36
 448،865،304جنيه موزعه على  71،818،448.64بزيادة قدرها 

بواقع  قرش للسهم الواحد )  16سهم مجانى بقيمة اسمية 
سهم لكل سهم مجانى لكل سهم اصلى من اسهم   0.60000011549

راس مال الشركة قبل الزيادة ( تمويال من األرباح المرحلة وفقا للقوائم 
 2019\03\31المالية المرحليه للشركة عن الفتره الماليه المنتهىه فى 

سهم   0.60000011549.علًما بأن الحق في التوزيع المجاني )بواقع 
ى لكل سهم اصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة ( لمشترى السهم مجان 

.على أن تدرج  2019\11\13حتى نهاية جلسة تداول االربعاء الموافق 
اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر  
مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس  

 . 2019\11\14الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنيه، خالل الفترة المقابلة من العام المالي السابق للفترة المذكورة. 

 ت الشركة تلك الخسائر إلى بعض األسباب أهمها:  وارجع 

 انخفاض كمية القمح المطحون.  -

  –مواد بترولية  -الزيادات الحتمية في تكاليف التشغيل )كهرباء -
   قطع غيار(.   -أجور 

شهرا بارتفاع   15مليون جنيه خسائر في  27.8راكتا تتكبد 
19 % 

راكتا، عن   –لصناعة الورق أظهرت القوائم المالية لشركة العامة 
ارتفاع صافي   2019حتى نهاية سبتمبر  2018الفترة يوليو 

مقارنة بالفترة المناظرة.وأفادت الشركة في   %19خسائرها بنسبة 
بيان للبورصة اليوم، أن القوائم المالية التي اعتمدها مجلس اإلدارة  

ون ملي  27.833بجلسته المنعقدة أمس أظهرت ارتفاع الخسائر إلى 
مقابل  2019جنيه خالل الخمسة عشر شهرا المنتهي في سبتمبر 

مليون جنيه بالفترة المماثلة.وأرجعت راكتا هذا االرتفاع   23.473
إلى انخفاض كميات اإلنتاج والمبيعات وايرادات النشاط لتقادم  
الماكينات والركود في سوق الورق باإلضافة إلى الزيادات في  

والمواد البترولية واالنخفاض في قيمة   أسعار الخامات والكهرباء
مخزون االنتاج التام.وتراجعت اإليرادات خالل نفس الفترة إلى  

مليون جنيه بالفترة  39.817مليون جنيه مقابل  18.670
 المصدر:جريدة حابي المقارنة.

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

خالل العام المالي   %5.8بي أن بى باريبا يتوقع نمو االقتصاد المصري 
 الحالي 

خالل العام  % 5.8توقع بنك بى أن بي باريبا، نمو الناتج المحلى اإلجمالي 
، وانخفاض  %10.4المالي الحالي، وتراجع متوسط معدالت التضخم إلى 

من الناتج المحلى.وقال البنك في مذكرة حديثة  %6.7عجز الموازنة إلى 
من الناتج المحلى   %88له، إن الديون على الحكومة ستتراجع إلى 

العام المالي الماضي، لكن عجز الحساب الجاري   %89جمالى مقابل اإل
، كما أن احتياطيات النقد %2.7من الناتج المحلي، مقابل  %3سيتسع إلى 

مليار دوالر في يونيو   44مليار دوالر مقابل  43األجنبي ستتراجع إلى 
الفائت.وذكر البنك أن العجز مازال محلوًظا لكن الميزان التجارى حقق  

، واستفاد من تعافي الصادرات البترولية، في  2017تحسًنا ملحوًظا منذ 
حين أن الخفض الكبير في قيمة العملة لم ينعكس إال في نطاق محدود على  
الصادرات البترولية، في ظل ممارسة العوائق الهيكلية ضغوطا على قدرة  
البالد التصديرية.وأضاف أن االرتفاع في سعر الصرف خالل العام 

لمالي لم يكن في صالح تنافسية األسعار، كما أن التدابير التى تم اتخاذها ا
كان هدفها دعم الصادرات، مضيفا أنه ال يزال حذرا بشأن تحسن ملحوظ  
في حركة التجارة العالمية على المدى المتوسط.وتراجع عجز الحساب  
الجاري بصورة ملحوظة منذ عادت مستويات السيولة بالعملة األجنبية 
لمستويات مقبولة، لكن أداء التجارة الخارجية خالل العام الماضي  
والسابق له كان محبًطا.ورغم حقيقة فقدان الجنيه لنصف قيمته بعد تحرير 
سعر الصرف، استمر الحساب التجارى فى تحقيق عجز ملحوظ عند 

مليار دوالر العام  38و 2018مليار دوالر خالل العام المال  27.3
وكانت النقطة األكثر إشراقا في الحسابات الخارجية تحول  .2019المالي 

مليار دوالر   5.4الميزان التجاري البترولي إلى فائض مقابل عجز بلغ 
، وذلك بدعم من ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى 2017العام المالي 

إلى متوسط   2019وارتفاع انتاج غاز ظهر خالل النصف األول من 
، وفي  2015و 2014ًيا بعد توقف تام خالل مليون متر مكعب شهر 500

بدو   2018الوقت نفسه أوقفت مصر استيرد الغاز بدًءا من نوفبمر 
.ورغم أن البلد مازال  2017مليون متر مكعب في  750وصولها 

مستوردا صافيا للمواد البترولية، فقد تضاءلت االختالالت على مدى  
ة لثالثة أمثالها مقارنة  العامين الماضيين، وارتفعت الصادرات البترولي 

.أوضح أن الزيادة في أسعار البترول خالل العام المالي  2016بمستويات 
في خام برنت كانت لها توابع إيجابية على الميزان  %8الماضي نحو 

البترولي بجانب الزيادة الكمية.وذكر أن العوامل األكثر وضوًحا بشأن  
ية يتمثل في زيادة تكلفة  األداء المخيب لالَمال للصادرت غير البترول

اإلنتاج بعد التعويم، الذي أدى الرتفاع تكلفة االستيراد وزيادات األجور، 
ما حد من مكاسب المصدرين جراء تنافسية األسعار.وقال إنه بشكل عام 
فقد التجربة العملية اثبتت ضعف استفادة الصادرات من خفض قيمة  

دولى.ووفًقا لهذه الدراسة فإن  العملة، وهوما أكدته دراسة حديثة للبنك ال
تصنيف مصر وفًقا للخصائص والمناطق الجغرافية ال يساعدها على  

من الصادرات السلعية   %25كسب حصة أكبر من التجارة العالمية، فنحو 
موجهة للدول العربية، والتى تمتلك ديناميكيات ضعيفة في مجال التجارة  

المتوسط سنوًيا خالل الفترة في  %1.6العالمية، فواردات تلك الدول نمت 
.كما أن الميزة التنافسية  %3.3مقارنة بمتوسط عالمى  2018و 2014بين 

مجاالت ذات أداء ضعيف مثل القطن واألسمدة والتبغ  4لمصر في 
والبذور الزيتية.كنا أن صادرات مصر من المعدات الكهربائية، والزيوت  

لها نمو في األسواق العالمية   األساسية والفواكه والفاكهة وحدها التى يتوقع 

 

 آالف جنيه للمرة األولى منذ التعويم   10الحديد ينخفض ألقل من 

  10انخفضت أسعار حديد التسليح من أرض المصنع تحت مستوى 
آالف جنيه للطن، وذلك للمرة األولى منذ تحرير أسعار الصرف  

، مدعومة بتراجع األسعار العالمية للخامات، ما دفع  2016نوفمبر 
جنيه على   1000المصانع في النهاية لزيادة الحوافز التجارية إلى 

و الُمنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد،  الطن.قال خالد الدجوي، العض
إن المصانع قدمت حوافز جديدة خالل األيام الماضية، خفضت أسعار  

آالف ُجنيه للطن، وذلك للمرة األولى منذ   10شراء الحديد تحت حاجز 
تحرير أسعار صرف الجنيه أمام سلة العمالت األجنبية نوفمبر  

ر أسعار الصرف من  .قفزت أسعار حديد التسليخ بعد تحري 2016
آالف جنيه للطن، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وقتها   10إلى  6000

جنيه في المتوسط، وإذ تعتمد الصناعة على   18جنيه إلى  8.88من 
استيراد المادة الخام تضاعفت تكلفة التصنيع مع ارتفاع الدوالر.أوضح  

ت  الدجوي، أن أسعار البيع من أرض المصنع لدى »حديد عز« تراجع
ُجنيه للطن من اللفائف،   9800ُجنيه للطن من األطوال، و 9900إلى 

جنيه   1000بأقل من األسعار الُمعلنة بداية أكتوبر الحالي بنحو 
ُجنيه للفائف، وفرها المصنع كحوافز.أضاف أن  900لألطوال، و

األسعار الفعلية التي تعمل بها مصانع »الدورة الُمتكاملة« تتراوح بين  
ُجنيه للطن، على مستوى األطوال واللفائف، في حين   9800و 9900

ُجنيه للطن.أشار   9500تنخفض األسعار لدى مصانع »الدرفلة« حتى 
إلى انعدام جاذبية السوق نحو تنفيذ مشتروات من الُمستهلكين في الفترة  
الحالية، رغم الحوافز والخصومات التي ُتقدمها المصانع في الفترة  

ستقرار األسعار عند مستوى ُمحدد، سواء أكان  الحالية، وذلك لعدم ا
ُمنخفًضا أم ُمرتفًعا.أوضح أن االنخفاض الُمتتالي لألسعار يدفع التجار  
نحو خفض المشتروات لتجنب الخسارة حال وجود تراجعات جديدة،  
لكن العمل تجارًيا يسير بشكل شبه طبيعي بدعم الحوافر، واألزمة  

مستهلكين الذين ينتظرون استقراًرا  الرئيسية في السوق على مستوى ال 
لألسعار.أضاف محمود سالمة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة  
الحديد، إن مصانع حديد الجارحي، أعلنت سعر جديد للبيع بدأت العمل  

جنيه،  1000ُجنيه للطن، بانخفاض  9500به منذ أمس الثالثاء، عند 
التي أعلنتها مصانع  عن أخر سعر أعنه بداة أكتوبر الحالي.األسعار 

الجارحي، هى االقل على مستوى مصانع الحديد في مصر حالًيا، وُيعد  
المصنع الوحيد الذي خفض أسعاره للمرة الثالثة في شهر أكتوبر  
الحالي، في حين خفضت المصانع األخرى مرتين فقط.تأتي التراجعات  

التي  المحلية مدعومة بانخفاض األسعار العالمية لخامات التصنيع، و
دوالًرا للطن في المتوسط، على   75هبطت في )أيرون أور( إلى 

مؤشرات بورصة لندن للمعادن، بعد صعودها يونيو الماضي إلى أعلى  
دوالًرا للطن.اعتبر وائل   130سنوات مضت، عند  5مستوى لها في 

سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة الحديد، أن الحوافز تأتي في  
ر على تسويق كميات أكبر من الحديد، وإحداث  سياق تشجيع التجا

رواج في السوق، وسيستغرق ذلك وقًتا لظهور تأثير حقيقي له على  
 السوق.المصدر:جريدة البورصة   

 

 

 



 

 

من اجمالى الصادرات.وارتفع سعر الصرف   % 15لكنها بالكاد تمثل 
في حين أن الليرة التركية تراجعت   2016منذ نهاية  %47الحقيقي الفاعل 

والدرهم المغربي ظل مستقًرا، وفي ظل األداء غير المواتى  12%
ورغم سيطرة البنك للحسابات الخارجية المتوقع خالل العام المقبل، 

المركزي على التضخم فإن الجنيه على األرجح سيتراجع إلى مستويات  
 المصدر:جريدة البورصة  جنيه للدوالر بنهاية يونيو المقبل. 17.4

 وايضا في نفس السياق :  

مسئول بصندوق النقد: مصر ُتقدم أفضل نمو اقتصادي في الشرق  
 األوسط 

رئيس إدارة األبحاث بصندوق النقد قال جيان ماريا مليسي فريتي نائب 
الدولي، إن مصر حالياً ُتقدم أفضل نمو اقتصادي بمنطقة الشرق األوسط،  
معتبراً ذلك نتاج لما حدث من عملية إصالح اقتصادي قادتها الدولة خالل  
السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى توقعات الصندوق اإليجابية بمعدالت  

خالل عام  %5.9، ثم 2019خالل  %5.5إلى  النمو في مصر والتي تصل
.وأكد في تصريحات على هامش الندوة التي قدمها أمس الثالثاء 2020

بالعرض التقديمي لصندوق النقد الدولي حول آفاق االقتصاد العالمي  
بالجامعة األمريكية بالقاهرة أنه في ظل التوترات السياسية بمنطقة الشرق  

اطؤ النمو بها، تأتي النظرة تجاه النمو األوسط وتوقعات الصندوق بتب 
االقتصادي واالصالحات في مصر إيجابية.وأوضح نائب مدير إدارة  
تطوير البحوث بصندوق النقد الدولي إن تمكين المشروعات الصغيرة 
وتحقيق قابليتها لالستثمار والوصول إلى مصادر التمويل أحد العناصر  

ادي في مصر، وتوفير فرص العمل  الهامة والرئيسية لزيادة النمو االقتص
بالسوق المحلية.وأشار إلى أن مصادر التمويل للمشروعات الكبيرة  
متنوعة ما بين طرح السندات وسوق األوراق المالية وغيرها من األدوات  
التمويلية المتعارف عليها، والتي تستطيع الوصول لها، إال أن األمر  

هو ما يجب أن يكون محل  مختلف فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، و
وأضاف أن عملية تمكين المرأة   اهتمام حيث ينعكس على االقتصاد الكلي

تمثل أهمية كبرى سواء من خالل مشروعات ريادة األعمال أو بتولي  
المناصب القيادية وهو ما اتجه إليه البنك المركزي مؤخراً.وجدير بالذكر  

مليار جنيه لصالح تمويل   200أن البنك المركزي وجه البنوك لضخ 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة خالل فترة أربع سنوات، كما قام بإطالق  
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة بسيطة  

تشجيعاً لنمو هذا النوع من المشروعات بما يعود بالنفع على االقتصاد   5%
أوضح فيريتي أن البنك  الوطني ويعزز من فرص نموه.وفي سياق متصل 

المركزي المصري اتجه إلى زيادة معدالت الفائدة في وقت معين 
المتصاص آثار التضخم الناتجة عن برنامج اإلصالح االقتصادي، إال أن  
الفترة األخيرة بدأت تشهد تراجع في معدالت التضخم، وكذلك اتجاه  

صول على  المركزي لتقليل معدالت الفائدة وهو ما يعزز من فرص الح
 المصدر:اموال الغد  التمويل للمشروعات بمختلف أنواعها.

وزير التخطيط تبحث مع "الحبتور" فرص االستثمار بصندوق مصر  
 السيادي 

بحثت وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصرية هالة السعيد 
مع رجل األعمال اإلماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة  

الحبتور رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة   مجموعة
التأمين، سبل التعاون المشترك وفرص االستثمار المتاحة في صندوق  
مصر السيادي.واستعرضت الوزيرة خالل اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة  
المصرية بهدف تحسين مناخ االستثمار في مصر واآلليات التي وضعتها 

 بنوك استثمار تتأهل للترويج لسندات مصر الدوالرية  5

تعتزم وزارة المالية المصرية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة  
الدوالر في أسواق المال العالمية خالل الفترة المقبلة.وأوضحت الوزارة  

بنوك استثمارية   5في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أنه تم تأهل 
ر في أسواق  دولية; للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بعملة الدوال

المال العالمية، وذلك ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي  
الجاري.ولفتت الوزارة إلى أن الطرح يهدف االستفادة القصوى من 
تحسن الظروف االقتصادية الحالية باألسواق الناشئة، وانخفاض أسعار  
  الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب 
المتزايد من المستثمرين األجانب على السندات الدولية المصرية، الذي  
ينعكس باإليجاب على خفض تكلفة التمويل.وأشار البيان إلى أن البنوك  

 Citi Bank – JPاالستثمارية المؤهلة للترويج للطرح هي )
Morgan - BNP Paribas – Natixis - Standard 

Chartered بنوك تأهلت كمديرين للطرح  (.وذكرت الوزارة أن ال
ومروجين ومتلقين لالكتتاب، حيث تعد من كبري البنوك االستثمارية  
المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالمياً ومنها من له مركز  
حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلى )مكتب  

(، Dechertالتميمي ومشاركوه( ومكتب المستشار القانوني الدولي )
كمستشار دولي.وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، إن 

مليارات   7إلى  3بالده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 
   المصدر:مباشر .2020-2019دوالر في السنة المالية الحالية 

مصر تدشن خطوط مالحية جديدة مع كينيا الختراق السوق األفريقية  
توفيق وزير قطاع األعمال، تدشين خطوط مالحية جديدة  أعلن هشام 

بين مصر وكينيا.وقال إنه تم تدشين خطوط مالحية جديدة بين مصر  
وكينيا الختراق السوق األفريقي، وسيتم التركيز خالل العام القادم على  

دول أفريقية )تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا ( كمرحلة أولى يليها   4
الدول.جاء ذلك خالل اجتماع لجنة أفريقيا باتحاد   اختيار عدد آخر من

الصناعات برئاسة شريف الجيلي مع عدد من سفراء الدول األفريقية  
)الكاميرون، زامبيا، ورواندا ( وعدد من ممثلي سفارات الدول  
األفريقية في مصر بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية  

نيات زيادة حجم التبادل التجاري  أبو بكر حفنى.كما بحث اللقاء إمكا
واالستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول وغيرها من الدول  

أشهر   3األفريقية.ودعا سفير الكاميرون إلى لقاء يجري عقده كل 
لمراجعة الخطة التي يتم االتفاق عليها ومدى التقدم في تحقيقها مع  

شار سفير دولة  تحديد السلبيات والمشكالت التي تعترض تنفيذها.وأ
زامبيا إلى تواجد فرص عديدة للتبادل التجارى بين مصر والدول  
األفريقية، موضحا أن المنتج المصرى يحظى بقبول واسع االنتشار في  
دول أفريقيا.وأضاف أن زامبيا دولة حبيسة وهناك بعض الموانئ  
القريبة مثل دار السالم باالمكان استخدامها لنقل المنتجات من والى  

امبيا، إلى جانب عدد آخر من الموانئ الجاري تطويرها لخدمة حركة  ز
التجارة من والى زامبيا.وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس  
التصديرى للكيماويات أن السوق األفريقي واعدة للصادرات المصرية  
في ظل تراجع حجم الطلب العالمي، وركود حركة التجارة العالمية، 

يلة بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من  والحاجة ألسواق بد
األسواق التقليدية كنتيجة الرتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدوالر  
والتأخر في صرف المساندة التصديرية ومتأخرات ضريبة القيمة  
المضافة.وانتقد ممثل جنوب أفريقيا العدد الكبير من بروتوكوالت  

ر والدول األفريقية، وكلها ذات  واتفاقيات التعاون المبرمة بين مص



 

 

شجيع االستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفقاً لبيان الدولة لت 
صحفي.وقالت هالة السعيد، إن ذلك يأتي في ضوء تأكيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي على حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل  
المباشر مع المستثمرين وقطاع األعمال، في إطار االهتمام بتحفيز 

ية المستدامة في جميع مجاالتها; ومنها تفعيل  االستثمار وتحقيق التنم
صندوق مصر السيادى وبحث الفرص االستثمارية به مع كبار 
المستثمرين.من ناحيته، أبدى خلف الحبتور رغبته في االستثمار بمصر  
واالستفادة من فرص النمو الكبيرة التي يتيحها االقتصاد المصري حالياً 

صادى وفي ظل تباطؤ اقتصادات الدول  بعد نجاح برنامجها لإلصالح االقت 
األخرى.وأشار الحبتور، إلى أن صندوق مصر السيادى يعد فرصة جيدة  
لالستثمار وتكوين شراكات جديدة بين المؤسسات االستثمارية والصندوق  
الذي يتضمن نخبة من الخبرات المتميزة.والتقى وزير اإلسكان المصري  

ري على هامش مشاركة الجزار  عاصم الجزار الحبتور مطلع الشهر الجا
لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب بدبي.وخالل   36بالدورة الـ

اللقاء، أبدى الحبتور رغبته في االستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وكذا  
استغالل بعض األصول غير المستغلة مثل أرض المعارض بمدينة 

   المصدر:مباشرنصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبيعة سياسية، مؤكدا ضرورة ترجمتها لمشروعات يجري تنفيذها 
   المصدر:اقتصاد مصرعلى أرض الواقع خالل الفترة القادمة.

" العالمية تبحثان التعاون بالمرحلة الثانية CMA CGMمصر و" 
 لمشروع "جسور" 

"، CMA CGMبحث وزير قطاع األعمال المصري، مع مجموعة " 
ُسبل التعاون مع المجموعة العالمية في المرحلة الثانية من مشروع  
"جسور".وأضاف هشام توفيق في بيان، اليوم األربعاء، أن المشروع  
يشمل خدمات نقل البضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإدارة  
المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين، وكذلك تأسيس شركة للتسويق  

لفتح أسواق جديدة، وذلك من خالل االستفادة من إمكانيات  والوساطة 
الشركات التابعة العاملة في هذه المجاالت.واستمع الوزير إلى عرض  
من مسؤولي الشركة حول أنشطتها وحجم أعمالها وتواجدها في مختلف  
الدول حول العالم عبر العديد من الخطوط المالحية وكذلك أبرز  

ها الحالية والمستقبلية وعروضها في مجال  خططها التوسعية ومشروعات 
النقل البحري والخدمات اللوجستية.جاء ذلك خالل استقبال هشام توفيق  

"  CMA CGMوزير قطاع األعمال العام وفداً من مجموعة " 
الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية، 

والرئيس التنفيذي   برئاسة رودولف سعادة رئيس مجلس اإلدارة
للمجموعة، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
والعضوين المنتدبين لشؤون النقل البحري والبري.وأشاد بالتعاون القائم  
معها في مشروع "جسور" الذي تتبناه الوزارة لتوفير سلسلة متكاملة  

ردين، لتعزيز  من خدمات النقل واللوجستيات لدعم المصدرين والمستو
التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، ويستهدف في مرحلته األولى دول  
شرق أفريقيا، حيث تم إطالق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة  
الشحن البحري على أحد الخطوط المالحية للشركة من ميناء العين  
السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا. وعرض الوزير جهود  

الستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خالله في   الوزارة
، والتوسع مستقبالً بهدف الوصول إلى كافة  2020الربع الثاني من 

الدول األفريقية، والسعي الختيار شركة عالمية إلدارة هذه السلسلة  
المتكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية  

قية.وأشاد رئيس المجموعة بمشروع "جسور"  المطلوبة لألسواق األفري 
معربا عن استعداده للتعاون وتقديم الدعم والخدمات من خالل االستعانة  
بما تمتلكه الشركة من خبرات في هذا المجال وتواجدها في دول  
أفريقية عدة.كما أبدى مسؤولو الشركة اهتمامهم بالتعاون مع الشركة  

جال تداول الحاويات في بعض  القابضة للنقل البحري والبري في م
المشروعات التوسعية لشركات اإلسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول  

 المصدر:مباشر الحاويات.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 الجارد تحث ألمانيا على زيادة اإلنفاق لدعم االقتصاد 

وجهت كريستين الجارد الرئيس المقبل للبنك المركزي األوروبي دول  
منطقة اليورو التي تمتلك فائض كبير في الموازنة بضرورة االستثمار  
بشكل أكبر لدعم النمو االقتصادي.وأشارت كريستين الجارد في  
تصريحات لشبكة "أر.تي.إل" اليوم األربعاء إلى ألمانيا وهولندا على  

مكانهم استخدام فائض الموازنة لديهم لدعم النمو، بحسب  أعتبار أن بإ
وكالة "رويترز".وقالت الجارد إن الدول التي لديها فائض بالموازنة لم  
تبذل الجهود الضرورية، "وأفكر بوضوح اآلن بشأن الدول التي لديها 
فائض في الموازنة باستمرار حتى اآلن".وتعتقد المديرة السابقة لصندوق  

لي أن تلك الدول لديها مساحة للتحرك، متسائلة لماذا ال تستخدم  النقد الدو
دول مثل هولندا وألمانيا فائض موازنتهم واالستثمار في البنية التحتية 
والتعليم واالبتكار.وفي الشهر الجاري أعلن وزير المالية في ألمانيا رفضه  

في، وقال  لالنتقادات التي توجه إلى الحكومة بشأن عدم استثمارها بشكل كا
أوالف شولتس إن ألمانيا ليست مستعدة ألن يكون لديها مستويات  

   المصدر:مباشرديون.

 النفط ينزل ومخاوف التجارة تطغي على تراجع المخزونات  

انخفضت أسعار النفط يوم األربعاء فيما طغى احتمال تأجيل تسوية  
نات  للخالف التجاري بين الواليات المتحدة والصين على انخفاض مخزو

النفط الخام األمريكية.ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات  
 0735دوالر للبرميل بحلول الساعة  61.52بالمئة إلى  0.1ما يوازي 

دوالر.وفقد خام غرب   61.32بتوقيت جرينتش وكان قد انخفض إلى 
دوالر   55.39بالمئة إلى  0.3سنتا أو  15تكساس الوسيط األمريكي 

دوالر.وحسب   55.16ل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند للبرمي 
بيانات معهد البترول األمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام األمريكي 

أكتوبر تشرين  25آالف برميل في األسبوع المنتهي في  708بواقع 
ألف   494مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة  436األول إلى 

مارجريت يانج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس في  برميل.وقالت 
سنغافورة ”تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام  
األمريكية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفا في المستقبل  
القريب..“.وتابعت ”تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة األولي بين الواليات  

أسعار النفط إذ ان مخاطر التجارة تتجه   المتحدة والصين يضغط أكثر على
   المصدر:رويترزلالرتفاع“.

أسعار الذهب تتحرك في نطاق محدود قبيل خفض محتمل للفائدة  
 األمريكية 

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق يوم األربعاء، إذ يتوخى المستثمرون  
األمريكي(  الحذر ترقبا لقرار مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 

بشأن أسعار الفائدة في وقت الحق من يوم األربعاء، بينما قدم ضعف  
بتوقيت جرينتش، استقر  0542األسهم بعض الدعم.وبحلول الساعة 

لألوقية )األونصة(. ونزل   1487.89الذهب في المعامالت الفورية عند 
  دوالر لألوقية.وبحسب  1490.40الذهب في العقود األمريكية اآلجلة إلى 

أداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون أن يخفض  
نقطة مئوية للمرة   0.25البنك المركزي األمريكي أسعار الفائدة بواقع 

 المصدر:رويترز  الثالثة هذا العام.

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,697.00 0.30% السعودية

 DFMGI 686.00 -0.44% دبي

 ADI 7,757.00 -0.46% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,900.00 0.47% الكويت 

 BSEX 5,729.74 -0.65% البحرين

 GENERAL 34,135.00 1.11% قطر 

 MASI 49,652.00 0.05% المغرب 

 TUN20 2,581.00 2.10% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,186.69 0.43% أمريكا 

 S&P 500 3,046.77 0.33% أمريكا 

 NASDAQ 8,303.98 0.33% أمريكا 

 FTSE 100 7,330.78 0.34% لندن

 DAX 12,910.23 -0.23% أمانيا

 Nikkei 225 22,927.04 0.37% اليابان

 %0.25 1,501.67 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.53 61.04 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.54 55.29 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 مينوتشن: االقتصاد األمريكي مستمر في النمو بوتيرة قوية 

تناولت تصريحات وزير الخزانة األمريكي، ستيفن مينوتشن، اليوم  
 األربعاء، ما يلي من نقاط: 

 األمريكي مستمر في النمو بوتيرة قوية. االقتصاد  -

 االقتصاد األمريكي قوي، والبطالة منخفضة والتضخم منخفض. -

 هناك تساؤل حول تباطؤ النمو االقتصادي العالمي. -

يجب على منطقة اليورو اتخاذ المزيد من اإلجراءات والسياسات  -
 المالية من أجل تعزيز النمو االقتصادي. 

ستيفن مينوتشن، صرح سابقاً   الخزانة األمريكي، يذكر أن وزير 
بأن االقتصاد األمريكي لن يتأثر في ظل الحرب التجارية مع  
الصين ودول االتحاد األوروبي والمستمرة منذ أكثر من عام، وأنه 

 المصدر:رويترز لن يدخل في ركود اقتصادي بسببها.

 

 



 

 

 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 مجاني 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 
 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  للخدمات الطبية )مركز االسكندرية الطبي( االسكندرية 

 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

 14/11/2019 11/11/2019 جنيه مصرى 0.60الدفعة األولى  ايسترن كومباني  -الشرقية 

 14/11/2019 11/11/2019 جنيه للسهم  0.300 مطاحن ومخابز االسكندرية 

 20/11/2019 17/11/2019 جنيه للسهم  0.600 القاهرة مطاحن ومخابز شمال 

 28/11/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الرابع  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 28/11/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط السادس  العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  الجمعيةنوع  الشركة  اليوم
 القاهرة   -ميدان السواح  1مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن مصر الوسطي  30/10/2019

 القاهرة  –مصر الجديدة  –شارع بيروت  51بالدور السابع بالعقار رقم  عادية . للوساطة في االوراق المالية E.S.Bاصول  31/10/2019

 الدقهلية للغزل والنسيج 31/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -شارع الطاهر عابدين  8بمقر الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والمالبس 

 العامة للصوامع والتخزين 31/10/2019
ميدان السواح  1 -بمقر الشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين الدور السادس  عادية

 القاهرة  -سراي القبة 

 دمياط للغزل والنسيج 31/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -شارع الطاهر عابدين  8بمقر الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والمالبس 

 الجيزة -الدقي  –بمقر الشركة اول شارع نادي الصيد  غير عادية العربية الستصالح االراضي  02/11/2019

 جى للتجارة واالستثمار بى اى  05/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 المنطقة الحرة باالسكندرية  – 8بمقر شركة امريكان الكائن فى شارع 

 القاهرة  -مصر الجديدة  –فندق كونكورد السالم قاعة زيورخ شارع عبد الحميد بدوى  غير عادية مصر  -بنك االتحاد الوطنى  06/11/2019

  –السادس من اكتوبر  –طريق الواحات  –مدينة االنتاج االعالمى  –بفندق موفنبيك القاهرة عادية وغير نوك والمدفوعات فوري لتكنولوجيا الب 06/11/2019

 

 

 

 

 



 

 

 الجيزة  عادية االلكترونية

 الشرق األوسط لصناعة الزجاج 07/11/2019
مدينة نصر  -المنطقة الصناعية  –الحى السادس  –شارع المخيم الدائم  6بمقر الشركة  غير عادية

 بالقاهرة

 القاهرة  –فندق سميراميس  –بقاعة بابليون  غير عادية كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 09/11/2019

 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 التداول قيمة  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 81.0 0.27  8.00   1,269,569   102,192,904   83.10   53.60  38.11% 

ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 16.17 1.19  1.40-  1,605,287   25,828,622   19.00   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 9.90 -1.39  0.20-  2,192,182   21,785,914   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 1.38 0.00  28.31   3,181   4,383   1.59   1.03  5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 13.30 -0.37  26.52-  2,064,811   27,605,650   19.09   11.56  4.84% 

المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 18.68 1.08  24.12   436,846   8,100,379   20.60   13.25  4.39% 

بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 43.50 -1.14  6.07   498   21,688   48.10   39.00  2.83% 

 لالتصاالتالمصرية  
ETEL 11.19 0.09  11.12-  3,118,990   35,115,360   15.84   10.01  2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 8.35 -0.60  25.78-  89,755   751,967   14.50   8.00  2.47% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 5.37 -1.29  19.97-  4,853,855   26,428,596   6.47   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 2.56 1.59  27.68-  29,480,522   76,139,976   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 15.64 -1.08  16.72   362,944   5,712,347   18.00   12.56  1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 9.75 -0.71  4.41-  562,554   5,461,093   11.97   8.32  1.68% 

القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 12.99 0.08  49.31   7,250   94,200   13.60   6.61  1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 6.13 -1.76  33.55   1,197,521   7,449,493   7.06   3.56  1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 2.08 -1.89  4.15-  4,834,708   10,213,445   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 27.00 -2.17  48.03   1,430,482   38,928,548   29.20   14.70  1.49% 

كونستراكشون اوراسكوم 

 بي ال سي 
ORAS 104.17 -0.31  11.72-  84,994   9,012,564   121.00   80.80  1.47% 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 10.28 -0.19  1.15-  205,578   2,126,776   12.94   9.00  1.38% 

االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 4.25 0.24  31.78-  5,511,693   24,032,954   7.50   3.55  1.19% 

سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 10.75 10.37  37.50-  8,684,744   94,882,464   22.75   8.00  1.13% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 5.62 -1.58  8.17-  5,937,776   33,840,608   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 6.91 -1.43  1.00-  1,626,906   11,451,866   7.94   4.80  0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 3.05 0.66  7.58-  2,966,717   9,128,071   3.79   2.72  0.84% 

 حديد عز
ESRS 11.92 -2.13  34.03-  4,054,948   48,603,672   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 0.61 -2.40  5.34   23,567,445   14,546,296   0.85   0.50  0.70% 

المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 2.65 0.38  52.12   1,001,634   2,660,780   3.25   1.63  0.57% 



 

 

مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 12.71 -1.40  12.18   144,844   1,850,856   14.80   10.00  0.45% 

الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 5.38 -0.92  19.82-  2,157,195   11,830,119   7.45   4.40  0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 2.59 -3.00  51.13-  2,071,374   5,422,814   6.19   2.15  0.22% 

 يتداول بالدوالر* السهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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