
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٤/١٢/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,902.43 0.07% 6.65% 282,077,024 33,207,792 378,785,944,914مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,962.43 -0.59% -8.71% 384,073,152 65,697,276 453,241,520,273مؤشر ( 
 EGX 70 (  528.34 -0.35% -23.85% 137,997,760 44,665,811 192,449,009,151مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,390.74 -0.31% -19.48% 420,074,784 77,873,603 571,234,954,065مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  سودیك تطرح المرحلة األولى لمشروع الشیخ زاید..وملیار جنیھ

  مبیعات بیومین
   مشاریع جدیدة بالجونة   ٣أوراسكوم للتنمیة مصر تعتزم طرح  
 ٢٠١٩ملیون جنیھ خسائر قنا للورق خالل   ٦٠    
   أھم أسئلة المطورین على شروط إدارة مصر الجدیدة لإلسكان  
  :٢٠١٩نسبة تراجع متوقع للدین العام فى  ٪٧٫٥المالیة -  

٢٠٢٠  
 أشھر   ٣زیادة ضرائب األرباح الرأسمالیة خالل   ٪١١٢٦  
  ٢٫٥االتحاد األوروبى یتصدر التدفقات االستثماریة لمصر بـ  

  ملیار دوالر 
   ٥٠ملیار دوالر.. و   ١٢٫٥السیاحة ترتفع إلى  المالیة: إیرادات ٪  

  زیادة في إنتاجیة الطاقة 
 سلع فى قائمة الصادرات المصریة إلى الوالیات المتحدة   ٧

  األمریكیة
   المصیلحي أمام “النواب”: أوامر رئاسیة بتطویر شركة السكر

  والصناعات التكاملیة
   لصین ” التجاري مع ا١ترامب یحدد موعد تنفیذ اتفاق “المرحلة  
  ٢٠١٩خالل عام   ٪٥٫٦الصین تتوقع نمو اإلنتاج الصناعي  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٥  ١٢٦  ٥٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
تطرح المرحلة األولى لمشروع الشیخ زاید..وملیار جنیھ مبیعات  سودیك  
  بیومین

سودیك، إنھا أطلقت   -قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمیة واالستثمار 
 ٥٠٠" للبیع، وتبلغ مساحة المشروع  VYEالمرحلة األولي من مشروع "

فدان بمدینة زاید الجدیدة.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  
االثنین، أن قامت ببیع وحدات بالمرحلة األولى خالل یومین من طرحھا  
بقیمة ملیار جنیھ.وكشفت الشركة أنھا تتوقع تحقیق مبیعات في مشروع 

"VYEملیار جنیھ.وكانت    ٤٣وحدتھا تبلغ  " بكامل مرحلة بقیمة تعاقدات ل
وقعت شركة سودیك بدایة العام الجاري بتوقیع اتفاقیة شراكة مع ھیئة 

".وكان العضو المنتدب   VYEالمجتمعات العمرانیة بشأن مشروع " 
سودیك توقع لـ "مباشر"،   - لشركة السادس من أكتوبر للتنمیة واالستثمار 

مع ھیئة المجتمعات العمرانیة  طرح المرحلة األولى من مشروع الشراكة
في الشیخ زاید بالربع األخیر من العام الجاري أو الربع األول من العام  

ً بلغت  ملیون جنیھ  ٥٠٦٫٠٩المقبل.یشار إلى أن حققت الشركة أرباحا
 ٦١٢٫٩خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 
ملیار جنیھ، مقابل   ٣٫٢األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى  

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى   ١٫٨إیرادات بلغت  
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل  ١٦٨٫١٧أساس ربعي، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ  ٢٣٨٫٨قابل أرباح بلغت الربع الثالث من العام الجاري، م
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  ٢٠١٨بالفترة المقارنة من 
ملیون جنیھ خالل فترة التسعة أشھر األولى  ٢٨٫٤الشركة خسائر بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٤٢٫٦من العام، مقابل أرباح بلغت 
  المصدر: مباشر.٢٠١٨

  مشاریع جدیدة بالجونة   ٣صر تعتزم طرح  أوراسكوم للتنمیة م
)، استكمال خطتھا التوسعیة  ORHDمصر ( - تعتزم شركة أوراسكوم للتنمیة 

مشاریع جدیدة بالجونة.قال خالد بشارة، الرئیس  ٣خالل العام المقبل، بطرح 
التنفیذى لـ”أوراسكوم للتنمیة”، إن شركتھُ تعتزم إنشاء فندق جدید بالجونة خالل 

، بخالف الفندقین اللذین تم ٢٠٢٠العام المقبل، وإعالن تفاصیلة بالربع األول من  
ا.أضاف لـ”المال” أن شركتھُ تطرح مشروعین عقاریین بالجونة   ً افتتاحھما مؤخر

” والتحرك بھ بنفس O-WESTالعام المقبل، إلى جانب التركیز على مشروع “ 
وقعت فى دیسمبر الماضى،  وتیرة إنشاءات العام الجارى.كانت أوراسكوم قد

ا مع ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة إلقامة مشروع أو ّ ً ا نھائی ً ویست  -اتفاق
ألف وحدة سكنیة    ١٩بمساحة ألف فدان غرب القاھرة، یتضمن المشروع أكثر من  

ووحدات تجاریة وتعلیمیة ومراكز طبیة وترفیھیة وریاضیة.أوضح أن شركتھُ  
لرئیسیة الستراتیجیة العام المقبل قریبًا، وتحدید القیمة  تنتھى من وضع المالمح ا

اإلستثماریة التى سیتم ضخھا فى المشروعات التى ستركز علیھا شركتھُ.لفت إلى  
ا   أن شركتھُ تنتظر نتیجة مفاوضات الحكومة مع األھالى بجزیرة آمون، موضحً

وزیر قطاع  أنھا مستمرة حتى الوقت الراھن ما بین الطرفین.كان ھشام توفیق، 
ًا، إنھ تم التواصل مع وزارة الداخلیة لتمكین شركة “أوراسكوم”   األعمال قال سابق
الستغالل جزیرة آمون خالل الفترة القلیلة المقبلة.وكانت “أوراسكوم” قد تضررت  
من سداد حق االنتفاع بجزیرة آمون، نظرا لعدم تمكنھا من استالم األرض بسبب  

ة إیجوث حصلت على حكم قضائى بأحقیتھا فى  تعدیات علیھا ، إال أن شرك
الحصول على رسوم االنتفاع ألن التعدى تم بعد فوز «أوراسكوم» بالمشروع  
وتعمل الحجكومة حالیا على إزالة التعدیات وتمكین أوراسكوم من األرض.كانت  

نجوم، تصل إلى   ٧التكلفة التقدیریة الستغالل جزیرة “آمون” فى مشروع فندقى 
ویستھدف المشروع جذب الوفود السیاحیة التى   ٢٠١٢دوالر فى ملیون  ٨٠

ألف متر فى مواجھة   ١١تتمیز بارتفاع نفقاتھا.وجزیرة “آمون” تقع على مساحة 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  ٩٫٨٩   ٢٣٫٢٢  بیرامیزا 
   ٩٫٩٠    ٤٫٤٤  سبأ

  ٩٫٨٥    ٣٫٥٧  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 
  ٩٫٢٩    ١٤٫٤٧  المشروعات الصناعیة والھندسیة 

  ٦٫٥٤    ٥٫٥٤  العمرانیة الغربیة االسالمیة للتنمیة 

 

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

 -٩٠٫٠٠    ١٫٠٠   مصر  -یونیفرت  
 -٢٦٫٦٧    ٠٫٢٢  الخلیج لالستثمارات العربیة 

 -١٠٫٠٠    ٦٫٧٥  االھرام للطباعة والتغلیف 
 -١٠٫٠٠    ٠٫٥٩  العربیة للمحابس 

 -٩٫٩٦    ٤٫٨٨  آراب دیري 

  

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

  ٨٣٫١٤    ٨٥،٩٩٦،٠٧٢  البنك التجاري الدولي 
  ١٫٠٠    ٦٣،٠٠٠،٤٦٠  مصر  -یونیفرت  

  ٣٫٦٦    ٤١،٤٠٤،٣٤٤  جي بي اوتو 
  ٤٫٢٠    ٣٨،١٥٩،٥٤٤  سي اي كابیتال القابضة 

  ١٣٫٥٠    ٢٤،٤٥٥،٢٥٠  القاھرة لإلستثمار والتنمیة  

  

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

  ١٫٠٠    ٦٣،٠٠٠،٤٦٠  مصر  -یونیفرت  
  ٣٫٦٦    ١٠،٩١٤،٠٦٠  جي بي اوتو 

  ٤٫٢٠    ٨،٩١٥،٦٢٧  سي اي كابیتال القابضة 
  ٠٫٦٢    ٦،٨٢١،٠٨٤  بورتو القابضة 

  ٢٫٢٧    ٥،٨٧٠،٨٣٩  القلعة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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فندق كتراكت وجزیرتى فیلة وكیتشنز، وحصلت “أوراسكوم” على حق انتفاع  
ا بینما تقع جزیرة “قالدة” على بعد    ٤٩بھا لمدة   ا منھا.ا   ٧٠عامً ً رتفعت ربحیة  متر

ملیون جنیھ    ٥٠١٫٢أشھر األولى من العام الجارى، لتصل إلى   ٩الشركة خالل 
ملیون جنیھ بالفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة صعود بلغت   ٢٧٤مقارنة 

ملیار جنیھ    ٣٫٣، وأظھرت القوائم المالیة أن اإلیرادات ارتفعت لتصل إلى  ٨٣%
  ناظرة. ملیار جنیھ الفترة الم ٢٫٣مقارنة 

    ٢٠١٩ملیون جنیھ خسائر قنا للورق خالل   ٦٠
ملیون جنیھ خالل العام الحالي ؛  ٦٠تكبدت شركة قنا للورق ، خسائر بقیمة 

نتیجة تراجع مبیعات الورق المحلي مقابل دخول كمیات كبیرة من المستورد، مما  
المالي  .قال عالء الخطیب، المدیر  ٢٠١٩أشھر في    ٣عرض الشركة للتوقف نحو  

ألف طن العام الحالي،  ٧٠للشركة، إنھا خفضت طاقتھا اإلنتاجیة لتصل إلى 
ألف طن من الورق أنتجتھا العام الماضي، فضال عن وجود  ٩٥مقابل نحو 

ألف طن من الورق حالیا في مخازن الشركة.واضاف   ١٥مخزون یقدر بنحو 
مقابل تراجع  لـ”البورصة”، أن الضغوط الكبیرة، وارتفاع تكلفة التصنیع 

المبیعات، أدت لتنازل الشركة عن ھامش ربحھا من الورق حتى وصلت إلى  
الخسائر السالف ذكرھا.وتأتي الخسائر بالتزامن مع خفض الشركة ، أسعار  
منتجاتھا لتستطیع المنافسة مع المنتج المستورد الذي تدنت أسعاره، ودخل بكمیات  

لخطیب إلى أن شركة قنا، رفعت  ضخمة إلى السوق خالل العام الحالي.أشار ا
مذكرة تفصیلة إلى غرفة الصناعات الكیماویة باتحاد الصناعات، لتصعیدھا إلى  
وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع األعمال العام، ووضع حلول لمشاكل 
قطاع الورق؛ والحفاظ على الصناعة المحلیة.وأوضح ان الورق المستورد ، 

مبیعات العام الحالي، بما یمثلھ من خطر على   استحوذ على حصة كبیرة من 
الصناعة المحلیة التي أصبحت غیر قادرة على ھذه المنافسة غیر العادلة.أضاف  

ألف طن خالل في الفترة من ینایر إلى نوفمبر  ٥٥أن مبیعات الشركة تراجعت إلى  
، بتراجع نسبتھ    ٢٠١٨ألف طن خالل الفترة المقابلة من    ٨٦،مقابل نحو    ٢٠١٩

.أوضح الخطیب أن حصة الشركة من ورق طباعة الكتاب المدرسي، ٪٥٦
ألف طن،   ١٨، إذ سجل توریدھا للمصانع  ٢٠١٩ألف طن في    ١٢تراجعت بنحو  

ا أیضا،   ٣٠مقابل   ً ألف طن العام الماضي.وأشار إلى أن الصادرات تراجعت كثیر
ناعة  ألف طن العام الماضي.قال الخطیب، إن ص ١٠٫٥آالف طن مقابل  ٦عند 

الورق في مصر تتعرض لمشكالت كثیرة ولدیھا مطالب مشروعة نص علیھا  
القانون والقرارات الوزاریة.. إال أنھا لم تطبق، ومنھا تحدید سعر الغاز لمصانع  

دوالرات للملیون وحدة حراریة بریطانیة، في حین أن القانون   ٥الورق بنحو 
دوالرات فقط للملیون وحدة   ٣یكفل للشركات المنتجة ذاتیا للكھرباء أن تدفع 

  ٣من تكلفة المنتج. وحال خفض سعره إلى  ٪٧حراریة.ویمثل الغاز نحو 
من   ٪ ١٥دوالرات للملیون وحدة حراریة، ستنخفض معھ تكلفة المنتج بنسبة 

السعر النھائي لھ.أوضح أن تطبیق القانون وخفض سعر الغاز لمصانع السكر  
معھ سعر مصاص القصب التي ترتبط بسعر  التي تنتج الكھرباء ذاتیا ، سیخفض  

الغاز.أوضح أنھ یتم وضع ضریبة قیمة مضافة على مصاصة القصب (مخلفات  
مصانع قصب السكر)، رغم أنھا كانت في القانون القدیم معفاة من الضریبة  
باعتبارھا مخلفات صناعات غذائیة.لكن وزارة المالیة، أفتت بوجوب فرض  

نھا تقوم علیھا صناعات تحویلیة.وأشار إلى أن  ضریبة قیمة مضافة علیھا، أل
الشركة تطالب بإلغاء ضریبیة القیمة المضافة على لب الخشب المستورد (عجینة  
الخشب)، والتي كانت معفاة في قانون الضرائب القدیم.لكن قانون القیمة المضافة  

لم یدرجھا سواء باإلعفاء أو اإلدراج إلى أن جاءت فتوى من  ٢٠١٦لسنة  ٦٧
علیھا، مقابل إعفاء الورق المستورد من ھذه   ٪١٤وزارة المالیة بفرض 

الضریبة.وتابع : “ زیادة المخزون وتوقف الماكینات سیضر بالمصنع والمعدات  
، وسیرفع معھ الخسائر، فضال عن ارتفاع تكلفة التصنیع.. لذا یجب حمایة  

لنظر في مطالبھا  الصناعة المحلیة حتى ال تتوقف تماما عن اإلنتاج، وإعادة ا 
المشروعة قانونا”.أكد الخطیب، أھمیة مراعاة أفضلیة المنتج المحلي في  
المناقصات الحكومیة، خصوصا بعد اعتماد نسبة كبیرة من المطابع على المنتج  
ا لالشتراطات التي وضعتھا وزارة التربیة والتعلیم في   ً المستورد من الورق؛ نظر

  مواصفة الكتاب المدرسي. 

  أھم أسئلة المطورین على شروط إدارة مصر الجدیدة لإلسكان  
شملت أسئلة الكیانات التى سحبت كراسة شروط مناقصة الشریك اإلدارى  

ا من HELIشركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر ( ً المفاجآت،  ) عدد
حسب ما أكدتھ مصادر مطلعة على ملف الصفقة.وطرحت مصر الجدیدة  

نوفمبر الماضى كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختیار    ٢٥لإلسكان فى  
من أسھمھا،   ١٠شریك إداري، یتولى قیادة الشركة ویستحوذ على %

ینایر المقبل كآخر موعد لتسلیم العروض وفض المظاریف،   ١٤وحددت 
دیسمبر.ومن   ١٨نت تلقى االستفسارات حتى األربعاء الماضى كما أعل

المقرر أن تعقد الشركة اجتماعا األسبوع الجارى، للرد على الشركاء  
المحترمین.وتضمنت االستفسارات والطلبات، التى تنفرد «المال»  
بنشرھا، ضرورة إبراز مصر الجدیدة لإلسكان موقفھا الضریبى الحالى  

قیمة المضافة علیھا، فضال عن أھمیة تحدید  ومدى تأثیر قانون ال
صالحیات العضو المنتدب بشكل دقیق، وإمكانیة تغییر آلیة احتساب مقابل  
حق اإلدارة خاصة فیما یتعلق بنمو سعر السھم بالبورصة الذى یرتبط فى  
الغالب بظروف االقتصاد الكلى.وأكدت المصادر أن «مصر الجدیدة  

شركات سحبت كراسة   ٤ت األسئلة من لإلسكان والتعمیر» تلقت عشرا
الشروط بالفعل وھى « بى بى آى بارتنرز، والسادس من أكتوبر للتنمیة  

سودیك، وبالم ھیلز للتعمیر، وأركان العقاریة».وكشفت أن    –واالستثمار  
الكیانات المھتمة بالمشاركة فى المناقصة تسعى لضمان حصول الشریك  

د لمجلس إدارة «مصر الجدیدة  على مقاعد كافیة فى التشكیل الجدی
لإلسكان»، وإال لن تكون ھناك ضمانة لتطبیق االستراتیجیة  
المطلوبة.وأوضحت أن إحدى الشركات طالبت بموافاتھا بھیكل مجلس  
اإلدارة بعد التعاقد بشكل تفصیلي، وما ھو العدد المتوقع لمقاعد الشریك،  

أخرى عن الموقف   وكیفیة تغییرھا والموافقات المطلوبة لذلك.وتساءلت
حال اختالف العضو المنتدب الممثل لشركة اإلدارة مع باقى أعضاء  
المجلس، وكذلك الموقف الضریبى الحالى لـ«مصر الجدیدة» والنزاعات  
المتوقعة بشأن ضریبة القیمة المضافة بشكل خاص نظرا لوجود خالفات  

ً حول كیفیة احتسابھا وتأثیرھا على كل بند من ا إلیرادات  أثیرت مؤخرا
وصافى الربحیة المستھدف من الشریك.وفیما یتعلق بالضریبة كذلك،  
ً بالعقارات المملوكة لشركة مصر   ا كامال ً طلبت إحدى الشركات بیان
الجدیدة لإلسكان، والضریبة العقاریة المتوقعة علیھا لتحدید تأثیرھا على  

وطلبت  المركز المالي، وبالتالى أثرھا على تحقیق مستھدفات الربحیة.
الشركات من إدارة «مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر» موافاتھا بإجمالى  
مساحة األراضى المتاحة للتطویر والتى تضمنت فى كراسة الشروط  

منھا، وتحدید   ٧٥وعقد اإلدارة قیام شركة اإلدارة بتطویر بنسبة %
العواقب المترتبة على عدم التطویر وتعریف دقیق لھا، وما إذا كان  

طیط والطرح للبیع أم سیتضمن تنمیة شاملة لألراضى  التخ
المذكورة.وأكدت الكیانات أن التوافق مع شرط تحقیق نسبة زیادة سنویة  

فى األرباح، یتطلب فترة طویلة لوضع كودار مناسبة وخطة شاملة    ٢٠%
والئحة تنفیذیة، كما تساءلت حول مدى إمكانیة زیادة أتعاب شركة اإلدارة  

أكبر من المستھدف، والمحددة فى العقد.وحول شرط   حال تحقیق نسبة
فى سعر السھم، أجمعت الشركات على أن تلك العملیة    ٢٠تحقیق زیادة %

تتعلق بالظروف الخارجیة كأداء البورصة واالقتصاد المحلى والعالمى  
وأسعار الفائدة والسوق العقارى.ولفتت الشركات إلى أن أرباح مصر  

- ٢٠١٨ملیون جنیھ فى العام المالى  ٣٧٦٫٧ الجدیدة لإلسكان البالغة
أغلبھا نتج عن بیع األراضى ولیس من المنطقى تثبیتھا كسنة   ٢٠١٩

أساس للمقارنة باألرباح المقبلة، مطالبة بحذفھا لتصبح أكثر عدالة.وشددت  
كذلك على ضرورة إفصاح إدارة مصر الجدیدة لإلسكان عن خطتھا لسداد  

ً،   ١٫٨الحالیة البالغة نحو  االلتزامات المالیة والقروض  ملیار جنیھ تقریبا
وما ھو موقف شركة اإلدارة من ھذه المعطیات.كما طالبت بموافاتھا  
بملفات القضایا والنزاعات على الشركة، فضال عن مشروعاتھا القائمة  
وحجم االستثمارات التى جرى ضخھا فیھا وكذلك المنتظرة خالل الفترة  

  المقبلة. 



 

 

  والسوق  أخبار االقتصادنظرة على 
  ٢٠٢٠ -٢٠١٩نسبة تراجع متوقع للدین العام فى  ٪٧٫٥المالیة: 

كشف وزیر المالیة المصرى الدكتور محمد معیط ، أن معدالت الدین العام  
بنھایة العام المالي الماضي، مع    ٪٩٠٫٥للناتج المحلي شھدت تراجعا إلى  

العام المالي  ٪٨٣ لتصل إلى ٪ ٧٫٥ترجیحات بمواصلة االنخفاض بنحو 
  –  ٢٠١٦بالعام المالي  ٪١٠٨، وذلك مقارنة بـ ٢٠٢٠ -٢٠١٩الحالي 
٢٠١٧.  

  عجزا مستھدفا للموازنة  ٪٧٫٢

٪ في  ٧,٢ولفت معیط إلى أنھ من المستھدف وصول عجز الموازنة إلى 
موازنة العام المالي الحالي بما یُسھم فى خفض معدالت الدین إلى نسب  

وزیر المالیة االستقرار السیاسي في مصر، والذي أكثر استدامة.وأوضح 
حققھ الرئیس عبدالفتاح السیسى وسط منطقة مضطربة ساھم في إنجاز 

، حیث انخفض عجز ٢٠١٥برنامج اإلصالح االقتصادي الذى بدأ عام 
  . ٢٠١٩٪ فى ٨٫٤إلى  ٢٠١٥ –  ٢٠١٤% في  ١١٫٤الموازنة من 

  من الناتج المحلى  ٪٢فائض أولى 

ً من  ٢٠١٩٪ من الناتج المحلى في ٢ئض أولي بنسبة كما تحقق فا بدال
٪ إلى   ١٣,٣، وتراجع معدل البطالة من ٢٠١٤٪ عام ٣،٥عجز أولى 

،وفقا  ٢٠١٩٪ في ٣,٤إلى  ٢٠١٧٪ في ٣٣٪، ومعدل التضخم من ٧,٥
لمعیط فى تقریر “التحدي واإلنجاز” الذي یستعرض نتائج برنامج 

٪ ٤,٤یضا ارتفاع معدل النمو من  اإلصالح االقتصادى. وأوضح الوزیر أ
،  ٢٠٠٨٪، وھو أعلى معدل نمو منذ األزمة العالمیة المالیة عام ٥,٦إلى 

  ویُعد من أعلى المعدالت بین األسواق الناشئة.

  ھیكل النمو یشمل جمیع القطاعات 

ا، حیث یشمل جمیع   ً ا وتوازن وأشار إلى أن ھیكل النمو بات أكثر تنوعً
التصنیع والسیاحة والبناء والتجارة والنفط والغاز القطاعات بما في ذلك 

، وأصبحت االستثمارات والصادرات المحركات الرئیسیة للنمو،  
. وقال إن االحتیاطي النقدى من العمالت  ٢٠٢٢٪ بحلول ٧المستھدف لھ 

ملیار  ٤٥,٢إلى نحو  ٢٠١٤ملیار دوالر عام  ١٢األجنبیة ارتفع من 
بما یغطي ثمانیة أشھر من الواردات، وقد  دوالر نھایة أكتوبر الماضى ، 

أدى تحریر سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجارى 
، وتحسن تدفقات النقد األجنبى ، وزیادة االستثمارات األجنبیة في أذون 

  المصدر: المال.٢٠١٩وسندات الخزانة المحلیة منذ بدایة عام 

زیادة   ٪٥٠ملیار دوالر.. و ١٢٫٥المالیة: إیرادات السیاحة ترتفع إلى 
  في إنتاجیة الطاقة 

أصدرت وزارة المالیة تقریرا بعنوان «التحدي واإلنجاز» حول األداء 
، أشارت خاللھ إلى ارتفاع حصیلة اإلیرادات  ٢٠١٩االقتصادي خالل عام  

ملیار دوالر مقارنة   ١٢٫٥السیاحیة بمصر خالل العام المالي الماضي إلى  
، بمعدل نمو ٢٠١٨/ ٢٠١٧الر خالل العام المالي ملیار دو ٩٫٨بـ

.ولفت التقریر إلى أنھ خالل الثالث سنوات السابقة زادت إنتاجیة ٪٢٨٫٢
لیواجھ الطلب المحلي، وجرى إنشاء العدید من  ٪٥٠قطاع الطاقة بنسبة 

المشروعات القومیة منھا: العاصمة اإلداریة، والمنطقة الصناعیة 
ط سكك حدید ومترو أنفاق جدیدة، وإنشاء بالسویس وبورسعید، وخطو

محطة بنبان، والصوب الزراعیة.وأوضح أن ھذه المشروعات أسھمت  
فى خلق الكثیر من فرص العمل وتحسین الخدمات المقدمة 

  

  أشھر   ٣زیادة ضرائب األرباح الرأسمالیة خالل   ٪١١٢٦

أظھر تقریر حكومي رسمي تسجیل بند ضرائب على األرباح  
المالي  بالربع األول من العام  ٪ ١١٢٦الرأسمالیة قفزة قویة بلغت 

)، مقارنة بالفترة المناظرة من العام  ٢٠١٩سبتمبر  –الحالي (یولیو 
المالي الماضي.وبلغت األرباح الرأسمالیة التي تعد أحد بنود ھیكل 

ملیون جنیھ خالل الفترة  ٣١٩اإلیرادات الضریبیة للدولة المصریة 
 ملیون جنیھ بالفترة المقارنة، وفقا لتقریر  ٢٦المذكورة، مقارنة بـ 

المؤشرات المالیة عن الربع األول من العام المالي الحالي المنشور عبر 
الموقع اإللیكتروني لوزارة المالیة .یذكر أن قانون ضریبة الدخل ینص  

ضریبة علي األرباح الرأسمالیة للشركات غیر  ٪٢٢٫٥على فرض 
المقیدة في البورصة، بینما یبدأ تطبیقھا على الشركات المقیدة في مایو  

، وذلك في إطار جدل قوي حول طریقة تطبیقھا محاسبیا.وكانت ٢٠٢٠
  ٪ ١٠الحكومة المصریة فرضت ضریبة األرباح الرأسمالیة ونسبتھا 

، إال أنھا واجھت مشكالت في تطبیقھا محاسبیا، وأثر ٢٠١٤في عام 
 ٢٠١٥سلبا على االستثمار بسوق المال، وھو ما اضطر الحكومة في 

، وجدد المجلس األعلى  ٢٠١٧ن تنتھي في إلى تأجیلھا لمدة عامی
ً لینتھي في مایو  .تراجع اإلیرادات  ٢٠٢٠لالستثمار التمدید الحقا

الضریبیة وغیر الضریبیةوأظھرت المؤشرات المالیة بالتقریر تراجع 
ملیار جنیھ بالربع األول من العام   ١٣١اإلیرادات الضریبیة الكلیة إلى 

یارا الفترة المثیلة، وتراجع إجمالي  مل ١٣٥المالي الحالي، مقارنة بـ 
ملیار   ١٧٢اإلیرادات (ضریبیة، غیر ضریبیة) بشكل جزئي لیصل إلى  

  ملیار الفترة المناظرة.  ١٧٤جنیھ، مقابل 

ملیار  ٢٫٥االتحاد األوروبى یتصدر التدفقات االستثماریة لمصر بـ 
  دوالر 

یبقى االتحاد األوروبي في صدارة قائمة أكبر مصدر لتدفق  
االستثمارات بالداخل خالل الربع الرابع من العام المالي  

، وفقا لبیانات رسمیة، حیث بلغ إجمالي حجم استثمارات  ٢٠١٨/٢٠١٩
ملیار دوالر، بنسبة  ٢٫٥االتحاد األوروبي خالل تلك الفترة نحو 

تثماریة خالل الربع الرابع من العام  من إجمالي التدفقات االس ٪٧٣٫٥
ملیار دوالر خالل نفس الفترة من العام المالي   ١٫٨المالي، مقابل نحو 

من إجمالي   ٪٦٢٫١، بنسبة مئویة تصل إلى ٢٠١٧/٢٠١٨السابق لھ 
استثمارات الربع.وذكر تقریر صادر عن الجھاز المركزي للتعبئة 

الواردة من الدول العربیة  العامة واإلحصاء، أن التدفقات االستثماریة
من إجمالي   ٪١١٫٨ملیون دوالر بنسبة مئویة بلغت  ٤٠٠بلغت نحو 

ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٢٠٠تدفقات الربع الرابع، مقابل 
من إجمالي   ٪١١٫٨العام المالي السابق لھ، بنسبة مئویة بلغت نحو 

الیات المتحدة  استثمارات الربع.وأظھر التقریر، تقلص استثمارات الو
األمریكیة لصالح االتحاد األوروبي، حیث سجلت تدفقات الوالیات  
المتحدة األمریكیة خالل الربع الرابع من العام المالي الماضي نحو  

من إجمالي تدفقات المرحلة،    ٪٨٫٨ملیون دوالر، بنسبة تصل إلى    ٣٠٠
لمالي  بینما كانت التدفقات االستثماریة خالل نفس الفترة من العام ا

ملیون دوالر، بنسبة مئویة بلغت  ٦٠٠نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨السابق لھ 
من إجمالي التدفقات االستثماریة للمرحلة.وأخیرا جاءت   ٪٢٠٫٧

 ٢٠٠تدفقات االستثمار الواردة من دول العالم األخرى، وسجلت نحو 
ملیون دوالر، خالل الربع الرابع من العام المالي الماضي، بنسبة مئویة 

من إجمالي التدفقات االستثماریة للمرحلة، بینما   ٪٥٫٩و بلغت نح



 

 

للمواطنین.وأضاف أنھ منذ بدایة اإلصالح االقتصادي حتى اآلن، یحتل 
ا فى أو ا متقدمً ً لویات الحكومة،  تحفیز استثمارات القطاع الخاص مركز

انعكس في إجراء بعض اإلصالحات الرامیة إلى تھیئة مناخ األعمال 
ومنھا: قوانین «الترخیص الصناعي، واالستثمار، واإلفالس،  
والمشتریات العامة»، وتعدیل قانون الشركات، وإنشاء جھة تنظیمیة 
مستقلة للقطاع الخاص.وتابع: باإلضافة إلى اإلعالن عن برنامج 

العامة، وتعزیز الشفافیة، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة  الطروحات
للدولة، وسن قوانین جدیدة لتمویل المشاریع متناھیة الصغر ورأس المال 
المنقول، وتشجیع تمویل الرھن العقاري.وأردف: وكذلك إصدار لوائح 
حدیثة لفروع البنوك الصغیرة، والخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت،  

ھاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئیسیة والدفع عبر ال
ا وتنافسیة فى األسواق   واضحة لخلق قاعدة تصدیر أوسع وأكثر تنوعً
العالمیة.أوضح التقریر أن مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على 
ھامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولیین، كرمت الدكتور محمد  

جائزتھا السنویة كأفضل وزیر مالیة علي معیط وزیر المالیة بمنحھ 
، وھي الجائزة الثانیة ٢٠١٩مستوي الشرق األوسط وشمال إفریقیا لعام 

لھذا العام حیث منحتھ مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفاینانشال تایمز»  
جائزة أفضل وزیر مالیة في قارة إفریقیا.وتابع: “كما كرمت مؤسسة 

ائب الوزیر للسیاسات المالیة والتطویر «جلوبال ماركتس» أحمد كجوك ن
المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزیر لعملیات أسواق المال، وذلك  
لرئاستھم ألفضل وحدة إلدارة الدیون السیادیة في الشرق األوسط وشمال 

  المصدر: حابىإفریقیا”.
المصیلحي أمام “النواب”: أوامر رئاسیة بتطویر شركة السكر 

  تكاملیةوالصناعات ال

قال وزیر التموین الدكتور على المصیلحي أن ھناك سعي لتطویر شركة 
السكر والصناعات التكاملیة المصریة بناء على توجیھات الرئیس عبد  
الفتاح السیسي، مشیرا إلى اجتماعات على أعلى مستوى لوضع كل 
الخبرات إلدارة ھذه الشركة حفاظا علیھا في ھذه الصناعة 

أضاف وزیر التموین؛ إنھ یجري العمل مع الوزارات  االستراتیجیة.و
المعنیة لتحقیق التوازن ما بین تكالیف زراعة قصب السكر بالنسبة للفالح 
وبین صناعة السكر وسعره للمواطن.جاء ذلك خالل اجتماع لجنة الزراعة 
والري واألمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب ھشام الحصري الیوم  

اقشة عدد من طلبات اإلحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في االثنین، لمن 
تسعیر تورید المحاصیل االستراتیجیة وخاصة محصولي قصب وبنجر 
السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج.وقال المصیلحى إن ھناك  
اتصاالت تمت بالفعل في ھذا االتجاه حرصا من الحكومة على استمرار 

منتج االستراتیجي، مؤكدا أن الحلول قریبة جدا بناء زراعة وصناعة ھذا ال
  المصدر: أ ش أ على توجھات الحكومة في ھذا الشأن.

  

 

ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام المالي السابق لھ،    ٣٠٠سجلت  
  المصدر: أموال الغدمن إجمالي استثمارات المرحلة. ٪١٠٫٣بنسبة مئویة 

 سلع فى قائمة الصادرات المصریة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة 7
جات قائمة الصادرات المصریة إلى الوالیات المتحدة  منت ٧تصدرت 

األمریكیة خالل الفترة من ینایر إلى یونیو الماضى، لیسجل إجمالى  
ملیار دوالر خالل نفس   ١٫١ملیار دوالر، مقابل  ١٫٥٣الصادرات 

.بحسب أحمد عنتر، رئیس ٣٩٫٤الفترة من العام السابق، بنسبة زیادة %
لت أبرز الصادرات المصریة للوالیات  جھاز التمثیل التجارى، تمث

سلع (المالبس الجاھزة، والمنتجات البترولیة،   ٧المتحدة األمریكیة فى 
والمنسوجات، والحدید والصلب، واأللومنیوم ومنتجاتھ، واألسمدة،  
والملح).أرجع عنتر ارتفاع الصادرات المصریة ألمریكا إلى تنافسیة 

ین، إلى جانب جودة المنتجات،  األسعار بفضل الحرب التجاریة مع الص
العوامل التى اعتمدت علیھا مكاتب التمثیل التجارى المصرى 
بواشنطن، ونیویورك، ولوس أنجلوس، للترویج للصادرات المصریة، 
من خالل استھداف المستوردین فى إطار خطة كل مكتب لزیادة  
الصادرات القطاعیة.أضاف عنتر لـ”المال” أن زیادة وعى رجال 

ال المصریین ساھم فى االستفادة من النظم التفضیلیة التى تتمتع  األعم
بھا الصادرات المصریة عند تصدیرھا للوالیات المتحدة  

  ٦٨٫٧األمریكیة.أشار إلى أن الصادرات البترولیة ارتفعت بنحو %
ملیون دوالر خالل النصف األول من العام الجارى،   ٥٠٠٫٣لتسجل 
نفس الفترة من العام الماضى، كما  ملیون دوالر خالل  ٢٩٦٫٦مقابل 

  ٣٢٫٧لتسجل ملیار و  ٢٨٫٥ارتفعت الصادرات غیر البترولیة بنحو %
ملیون دوالر.لفت إلى أن ارتفاع صادرات    ٨٠٣٫٤ملیون دوالر مقابل  

ملیون   ٤٧٢٫٢لتسجل  ٦٫٨المناطق الصناعیة المؤھلة “كویز” %
خالل نفس  ملیون دوالر  ٤٤٢٫١دوالر، خالل النصف األول، مقابل 

الفترة من العام الماضى، كما حققت الصادرات المصریة للوالیات  
ً بنسبة %GSPالمتحدة فى إطار النظام المعمم للمزایا “  ٩٩٫٤” ارتفاعا

ملیون دوالر.ذكر أن الواردات    ٤٦٫٢ملیون دوالر مقابل    ٩٢٫١لتسجل  
ملیار  ٣٫٢، لتسجل ١٢٫٢٥المصریة من الوالیات المتحدة ارتفعت %

ملیار دوالر خالل    ٢٫٦٧٥دوالر خالل النصف األول من العام، مقابل  
نفس الفترة من العام الماضى.أفاد أن أھم الواردات تمثلت فى زیت  
الصویا، والمنتجات البترولیة، والمعدات، والبذور، واللحوم، ومنتجات  

  الحدید والصلب، والمنتجات البالستیكیة.

ملیار  ١٫٤٦٩لیسجل  ٦٫٧التجارى % عنتر: انخفاض عجز المیزان
  دوالر 

 ١٫٤٦٩لیسجل  ٦٫٧أشار إلى أن انخفاض عجز المیزان التجارى %
ملیار دوالر   ١٫٥٧٥ملیار دوالر، خالل النصف األول من العام، مقابل  

خالل نفس الفترة من العام الماضى.أوضح عنتر أن حجم التبادل  
ر خالل النصف  ملیار دوال ٤٫٥٣، لیسجل ٢٠٫١التجارى ارتفع %

ملیار دوالر خالل نفس الفترة من العام    ٣٫٧٧٥األول من العام، مقابل  
  الماضى. 

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ” التجاري مع الصین ١ترامب یحدد موعد تنفیذ اتفاق “المرحلة  

أكد الرئیس األمریكي دونالد ترامب أن الوالیات المتحدة األمریكیة 
” التجاري ١سیبرمان “خالل فترة وجیزة جدا” اتفاق “المرحلة والصین 

الذي توصال إلیھ في اآلونة األخیرة، بحسب ما نشرتھ وكالة 
“رویترز”.وقال ترامب :” لقد ححقنا طفرة بشأن االتفاق التجاري،  
وسنوقعھ في غضون فترة وجیزة جدا”.وكانت واشنطن وبكین أعلنتا في 

صلھا لمالمح اتفاق تجاري.ویأتي ھذا المسعى أوائل الشھر الجاري عن تو
 ١٧منھما إلسدال الستار على الحرب التجاریة الشرسة التي دامت طوال 

شھرا.و تسببت تلك الحرب التجاریة في إحداث ھزة عنیفة في األسواق،  
″، ستوافق الوالیات  ١وأیضا للنمو العالمي.وبموجب اتفاق “المرحلة 

الرسوم الجمركیة مقابل زیادة بكین المتحدة األمریكیة على خفض 
لمشتریاتھا من السلع والمنتجات الزراعیة األمریكیة.وقال ستیفن مونتشین 
وزیر الخزانة األمریكي األسبوع الماضي إن االتفاق سیتم إبرامھ في أوائل 

” قد تم ترجمتھ بالفعل، ویخضع  ١ینایر المقبل.وأوضح أن اتفاق “المرحلة  
راجعة التقنیة.وبحسب االتفاق، قال المستشار في الوقت الحالي للم

االقتصادي للبیت األبیض الري كودلو، اإلثنین، إن صادرات الوالیات  
علن عنھ  ُ المتحدة إلى الصین ستتضاعف.وبموجب اتفاق التجارة، الذي أ
األسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركیة على 

ملیار دوالر  ٢٠٠یادة بحوالي واردات من الصین.في مقابل ذلك سیتم ز 
في المشتریات الصینیة من المنتجات الزراعیة والمصنعة والطاقة 
األمریكیة على مدار العامین المقبلین.وبینما أشاد مسؤولون أمریكیون 
.وأكدوا أن النزاع  ً باالتفاق، فإن مسؤولین صینیین كانوا أكثر حذرا

م تسویتھ بشكل كامل.یجيء التجاري بین أكبر اقتصادین في العالم لم تت
ذلك فیما قال الممثل التجاري األمریكي روبرت الیتھایزر، األحد، إنھ لم  
یتم حتى اآلن تحدید موعد لتوقیع مسؤولین أمریكیین وصینیین كبار على 

  المصدر: المال” التجاري.١اتفاق “المرحلة 

  ٢٠١٩خالل عام   ٪٥٫٦الصین تتوقع نمو اإلنتاج الصناعي 
ً بنسبة  بالمائة خالل  ٥٫٦تتوقع الصین أن یسجل اإلنتاج الصناعي نموا

 ٥، بعد تسارع النمو في نوفمبر/تشرین الثاني ألعلى مستوى بـ ٢٠١٩عام  
أشھر.وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجیا المعلومات في الصین، الیوم  

ل شھر بالمائة خال  ٦٫٢اإلثنین، إن اإلنتاج الصناعي في البالد ارتفع بنحو  
بالمائة في الشھر السابق   ٤٫٧نوفمبر على أساس سنوي، مقابل زیادة 

لھ.وتعتبر قراءة الشھر الماضي ھي أسرع وتیرة نمو على أساس سنوي 
ً عن وكالة رویترز.وبحلول الساعة    ١١:٤٣في غضون خمسة أشھر، نقال

ً بتوقیت جرینتش، تراجع الیوان الصیني مقابل الدوالر األمریكي  صباحا
 ٧٫٠١٠٦بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى  ٠٫٠٦نسبة ھامشیة ب

  المصدر: مباشریوان.

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 2,982.00  0.65% السعودیة 

 DFMGI 3,898.00 -0.75%  دبي
 ADI 41,590.00 -0.13% ابوظبي
 MARKET-IXP 1,805.00 -0.23%  الكویت 
 BSEX 728.00 6.18% البحرین 

 GENERAL 3,222.00 0.24% قطر 
 MASI 11,643.00 0.83% المغرب 

 TUN20 50,876.00 -0.54% تونس
  

  العالمیةمؤشرات االسواق 
  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,224.01  0.09% أمریكا 
 S&P 500 41,549.58  -0.22% أمریكا 
 NASDAQ 28,551.53 0.34% أمریكا 

 FTSE 100 17,128.71 0.06% لندن 
 DAX 7,623.59  0.54% أمانیا 

 Nikkei 225 2,981.61  0.64% الیابان 
 %0.67- 0.51 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.00 0.00 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.00  0.00 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  
   



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢  ٢٠١٩/ ٢٩/١٢  سھم مجاني لكل سھم اصلي  ٠٫٥  الشمس لالسكان والتعمیر 
  ٢٠٢٠/ ٠٦/٠١  ٢٠٢٠/ ٠٥/٠١  واحد سھم مجاني لكل سھم اصلي   دایس للمالبس الجاھزة 

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة
  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى   ٦٫٢٧٦٢القسط الثالث    طنطا موتورز 

  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/٠٤  جنیھ مصرى   ٠٫٦٧٥القسط الثانى   نیركو  - االھلیة لالستثمار والتعمیر 
  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٢٢/١٢  جنیھ للسھم  ٣٫٣٥٠  للصوامع والتخزین العامة 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط األول   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الخامس   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط السابع   االبار العربیة لمقاوالت حفر 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ  ٠٫٠٣٧٥القسط الرابع   الماكو  - النصر لصناعة المحوالت 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ مصرى لكل سھم  ٠٫٢  مصر اسوان لصید وتصنیع االسماك 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٢٥القسط األول   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ للسھم القسط الثانى  ١  ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٠٤٢٨٩٧٠٧٤٥  القاھره لإلستثمار والتنمیة العقاریھ 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٨٠٠  القاھرة للخدمات التعلیمیة 
  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثانى   قناة السویس للتأمین 

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

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط الثانى   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط السادس   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  أ شارع غرناطة روكسي مصر الجدیدة  ٥بمقر الشركة الكائن فى   عادیة       العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢
  شارع العروبة بمصر الجدیدة بالقاھرة  ٥١بفندق مریدیان ھلیوبولیس  غیر عادیة   الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة   ٢٠١٩/ ٢٦/١٢

غیر  و  عادیة  الصابون مصر للزیوت و   ٢٠١٩/ ٢٩/١٢
  القاھرة  - میدان السواح سراى القبة   ١مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة   عادیة 

غیر  و  عادیة  امون لالدویة   ٢٠١٩/ ٣٠/١٢
  القاھرة  -مصر الجدیدة   – شارع عبد الحمید بدوى  ٦٥بفندق كونكورد السالم الكائن بـ   عادیة 

  الجیزة  - المھندسین    –شارع وادى النیل  ٢بمقر الشركة الكائن    غیر عادیة   لالستثمارات المالیةبرایم القابضة    ٢٠١٩/ ٣٠/١٢

  –طریق مصر اسكندریة الصحراوي  – القریة الذكیة  – B16بمقر الشركة الكائن مبنى   عادیة   ریكاب لالستثمارات المالیة   ٢٠١٩/ ٣٠/١٢
  محافظة الجیزة  –مدینة السادس من اكتوبر  

  بورتو جروب  - مجموعة بورتو القابضة  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢
) فندق حرس الحدود ش الشھید طیار شریف الجزیرى (  the guard hotelبالعنوان (   عادیة 

یستركت نادى وادى دجلة بجوار  شیراتون خلف د – الصاعقة ) متفرع من طریق النصر 
  محافظة القاھرة )  – شركة ارامكس 

  عامر جروب -مجموعة عامر القابضة    ٢٠١٩/ ٣١/١٢
) فندق حرس الحدود ش الشھید طیار شریف الجزیرى ( الصاعقة  the guard hotel(   غیر عادیة 

شركة  شیراتون خلف دیستركت نادى وادى دجلة بجوار  – ) متفرع من طریق النصر 
  محافظة القاھرة )   –ارامكس  



 

 

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

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  كمیة التداول   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

التجاري الدولي  البنك 
 (مصر)

COMI 83.1 1.27 10.87 1,038,647 85,996,072 85.00 57.26 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

15.40 2.87 6.10- 1,376,715 20,703,016 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

8.17 -1.45 17.64- 850,462 6,993,595 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.30 0.62 21.04 96,790 125,730 1.59 1.07 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

11.32 -1.31 37.46- 1,133,655 12,956,815 19.09 10.90 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

17.30 1.17 14.95 294,371 5,046,323 20.60 14.32 4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 

43.00 -1.15 4.85 9,651 414,084 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

10.50 -1.59 16.60- 264,680 2,797,157 15.84 10.10 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.37 1.82 25.60- 176,995 1,470,605 14.50 7.80 2.47% 
نصر لالسكان مدینة 

 والتعمیر
MNHD 

4.90 0.20 26.97- 1,801,068 8,793,338 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.27 -2.58 35.88- 5,870,839 13,454,323 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

13.60 -1.88 1.49 245,510 3,366,676 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

8.90 -6.12 12.75- 2,429,411 22,105,312 11.97 8.63 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.50 0.00 55.17 1,811,500 24,455,250 13.60 8.01 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

5.80 -3.33 26.36 530,880 3,104,020 7.06 4.55 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.85 -0.64 14.70- 3,879,237 7,200,159 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

24.20 -1.31 32.68 359,716 8,716,333 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

102.00 0.35 13.56- 30,114 3,071,684 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.40 -2.71 - 53,491 561,222 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.71 -2.37 40.45- 832,404 3,110,703 6.66 3.55 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

9.20 -1.39 46.51- 849,600 7,830,554 21.30 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
5.36 -0.74 12.42- 3,655,245 19,800,908 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.36 -1.85 8.88- 376,590 2,418,019 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.78 0.00 15.76- 487,607 1,355,669 3.79 2.65 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

10.87 -2.60 39.85- 946,595 10,407,554 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.55 -1.25 4.31- 2,902,422 1,614,671 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.50 -3.47 43.51 229,141 580,610 3.25 1.66 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.46 0.56 9.97 165,526 2,058,114 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.26 -1.68 21.61- 120,184 635,122 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.39 -1.65 54.91- 388,746 933,401 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

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

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

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