
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٢/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,742.07 -0.02% 13.09% 825,126,208 115,025,559 406,286,428,275مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,111.90 0.92% -1.76% 949,769,664 179,183,693 501,148,059,350مؤشر ( 
 EGX 70 (  539.57 -0.23% -22.23% 184,517,280 76,318,548 195,846,780,770مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,439.86 -0.04% -16.64% 1,009,643,520 191,344,107 602,172,779,935مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 تغطیة االكتتاب في زیادة رأسمال أسكوم  ٥٤٫٧٤ %  
 سبتمبر.. بدء التداول على أسھم العرفة لالستثمار بالجنیھ ٢٣  
 سبتمبر: إدارة بي أي جي تنظر زیادة رأس المال وتجزئة   ٢٦

  السھم 
  جنیھ على  ملیون  ١٩٫٣عمومیة سبید میدیكال تُقر توزیع

  المساھمین و زیادة رأس المال من األرباح المرحلة 
 ملیارات جنیھ مبیعات متوقعة لمشروع رمكو بالعاصمة   ٤

  اإلداریة 
  سي آي كابیتال: كفالة التجاري الدولي للسمسرة بقرض قیمتھ

  ملیون جنیھ  ١٠٠
  صوامع قمح  ١٠مصر تتعاقد مع إیطالیا إلنشاء  
   البنك الدولي یؤكد التزامھ بدعم مصر في قطاع النقل  
   تصدیري الغزل والمنسوجات: لم نشھد أي تسویة بشأن

  متأخرات دعم الصادرات  
   یعمق أزمة الصناعة المحلیة فھل ً تراجع أسعار الحدید عالمیا

  ینقذھا الغاز؟  
 ملیون دوالر.. الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة یدعم   ٤٥٠

  ري  الریف المص 
   وفدا المفاوضات التجاریة األمریكي والصیني یجتمعان في

  واشنطن وسط خالفات عمیقة
  بنك إنجلترا یثبت معدل الفائدة ویحذر من تباطؤ االقتصاد  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  سعرھا یتغیر 

  ١٤  ٦٣  ١٠٣  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  % تغطیة االكتتاب في زیادة رأسمال أسكوم  ٥٤٫٧٤

قالت شركة أسیك للتعدین "أسكوم"، إنھ تمت تغطیة االكتتاب في زیادة  
ملیون جنیھ، بنحو  ٥٥٠ملیون جنیھ إلى  ٤٧٠رأس المال المصدر من 

بالمائة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم   ٥٤٫٧٤
  ٤٫٣الخمیس، أن عدد األسھم المكتتب فیھا بالمرحلة األولى بلغت نحو 

ملیون  ٣٫٦ملیون سھم.وأضافت أن عدد األسھم غیر المكتتب فیھا بلغت 
سھم.وأشارت الشركة إلى أنھ سیتم طرح كامل كمیة األسھم التي لم تتم  

مرة أخرى.وكانت الجمعیة العامة غیر العادیة ألسیك  تغطیتھا لالكتتاب 
للتعدین، وافقت في مایو الماضي على زیادة رأسمال الشركة المصدر بھ 

ملیون جنیھ، عن طریق إصدار أسھم   ٥٥٠ملیون جنیھ إلى  ٤٧٠من 
ً   ٤٧٠ملیون جنیھ.ویبلغ رأسمال الشركة  ٨٠بقیمة  ملیون جنیھ، موزعا
جنیھات للسھم.یشار أن الشركة  ١٠اسمیة ملیون سھم، بقیمة  ٤٧على 

ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر األولى  ١٠٫٥٥سجلت صافي خسارة بلغ 
ملیون جنیھ خسائر في الربع المقارن،   ١٣٫٩٨من العام الجاري، مقابل 

  مباشرالمصدر:مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.
  مار بالجنیھسبتمبر.. بدء التداول على أسھم العرفة لالستث  ٢٣

قالت شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات، إنھ سیتم التعامل على 
أسھم الشركة بالجنیھ المصري والتي تم تحویلھا من الدوالر لمن أبدو  

ً من بدایة جلسة تداول یوم االثنین المقبل الموافق   ٢٣رغباتھم، اعتبارا
م الخمیس،  سبتمبر الجاري.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر یو

أنھ سیتم بدء التداول على أسھمھا بالجنیھ بدایة من یوم االثنین المقبل بعد  
صدور موافقة لجنة القید بالبورصة المصریة على التعدیل.یشار أن  
البورصة المصریة، قالت في بیان األربعاء، إن شركة العرفة 

من لالستثمارات، تقدمت بمستندات قید تعدیل عملة التعامل على جزء 
أسھم الشركة من الدوالر إلى الجنیھ، لمن أبدى رغبة في ذلك من 

 ٩٤٫٠٥وبذلك یصبح رأسمال الشركة المصدر والمقید البالغ . المساھمین
ً على  سھم   ٦٦٠،٨٦٣ملیون سھم (منھا عدد  ٤٧٫٢٥ملیون دوالر موزعا

سھم تتداول بالدوالر  ٤٦٩،٥٨٩،١٣٧تتداول بالجنیھ المصري و
الجمعیة العامة غیر العادیة للعرفة، وافقت في یونیو  األمریكي".وكانت

على تعدیل عملة إدراج أسھم الشركة بالبورصة المصریة من  ٢٠١٨
 ١٫٦٣٥الدوالر إلى الجنیھ.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون  ١٫٨٨١ملیون دوالر من فبرایر حتى أبریل الماضي، مقارنة بـ 
.وأوضحت الشركة، أن  ٢٠١٨لمقارنة بعام دوالر خالل نفس الفترة ا 

ملیون  ٤٩٫٢٦٨إیرادات النشاط تراجعت خالل نفس الفترة لتسجل 
ملیون دوالر مقارنة بالفترة المماثلة في عام   ٥٥٫٦٣٨دوالر، مقابل 

  مباشرالمصدر: . ٢٠١٨

 سبتمبر: إدارة بي أي جي تنظر زیادة رأس المال وتجزئة السھم  ٢٦
)، عن دعوة  BIGPي للتجارة واالستثمار(أعلنت شركة بي أى ج  

اجتماع مجلس إدارة الشركة یوم الخمیس الموافق  
.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن  ٢٦/٠٩/٢٠١٩

ملیون جنیھ إلى  ٣٠٫١٦٤المجلس سیناقش زیادة رأس المال من 
البورصة المصدر:  . ٥إلى  ١ملییون جنیھ، كما سیناقش تجزئة السھم  ٦٠٫٣٢٨

  المصریة

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٩    ١٢٫٣٣  وادي كوم إمبو
   ٩٫٩٨    ١١٫٢٤  أطلس 

  ٩٫٩١    ١١٫٠٩  العامة الستصالح األراضي 
  ٩٫٩١    ٤٫٦٦  العمرانیة الغربیة االسالمیة للتنمیة 

  ٩٫٧٦    ٣٫٢٦  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

 

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

 -٩٫٩٦    ١١٫٣٩   رایة لخدمات مراكز االتصاالت 
 -٩٫٠٩    ١٤٫٠١  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة 

 -٧٫٠٩    ٤٫٨٥  آراب دیري 
 -٦٫٧٥    ١٧٫٠٠  النیل لالدویة
 -٦٫٣٤    ٥٨٫٦٠  مصر للفنادق 

  

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

  ٨٠٫٧٠    ١٩٨،٧٧٧،٧٢٨  البنك التجاري الدولي 
  ٩٫٠٠    ٧٢،٠٦٠،٩٨٤  جھینة

  ١٠٨٫٧٥    ٧١،٥٤٥،٨٤٨  أوراسكوم كونستراكشون 
  ٢١٫٥٢    ٥٩،٠٠٣،٦٠٤  ابوقیر لالسمدة 

  ١٧٫٧٠    ٥٤،٦٢٩،٧١٢  ایسترن كومباني 

  

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

  ٠٫٣٩    ٣٢،٦٤٦،٨٦١  العربیة لالستثمارات 
  ٠٫٦٥    ٢٩،٥٤٥،١٩٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٢٫٥٠    ١٩،٢٧٣،٤٠٦  القلعة 
  ٠٫٧٦    ١٤،١١٠،٦٦٩  بورتو القابضة 

  ٢٫١٩    ١١،٢٦١،٠٠٣  بالم ھیلز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ُقر توزیع    و  ملیون جنیھ على المساھمین ١٩٫٣عمومیة سبید میدیكال ت
  زیادة رأس المال من األرباح المرحلة 

وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة سبید میدیكال، على حساب توزیع 
)، بقیمة ٢٠١٨-٢٠١٧-٢٠١٦سنوات متتالیة ( ٣األرباح المقترح عن 

ملیون جنیھ.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة  ١٩٫٣٢إجمالیة بلغت 
ألف جنیھ على  ٧١٦٫٨مصر، الیوم الخمیس، أن العمومیة أقرت توزیع 

 ١٠٫٨٩، وتوزیع ٢٠١٧ملیون جنیھ عن  ٧٫٧١، و٢٠١٦المساھمین عن 
وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة كما .٢٠١٨ملیون جنیھ عن أرباح 

رأسمال الشركة من األرباح المرحلة   لشركة سبید میدیكال، على زیادة
ملیون  ٧١٫٣٢)، لیصل إلى ٢٠١٨-٢٠١٧-٢٠١٦سنوات متتالیة ( ٣عن 

أن العمومیة قررت زیادة رأسمال الشركة بقیمة  جنیھ.أوضحت الشركة
سھم لكل سھم   ٠٫٣٧١٧ملیون جنیھ من األرباح المرحلة، بواقع  ١٩٫٣٢

رأس المال الحالي.وأضافت  بالمائة أسھم مجانیة من  ٣٧٫١٧وھو ما یمثل 
من النظام األساسي للشركة.  ٧-٦أن العمومیة وافقت على تعدیل المواد 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل   ١٠٫٧یشار إلى أن سبید میدیكال حققت أرباحا
  ٧٫٣الستة أشھر المنتھیة في یونیو/ حزیران الماضي، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من 
ملیون  ٣٩٫٣األقلیة.وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام   ٢٧٫٤جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
ً مستقلة خالل الفترة بلغت نحو   ١٠٫٧٥الماضي.وحققت الشركة أرباحا

یون جنیھ بالنصف األول من مل ٧٫٣٥ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
.وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح الشركة المجمعة خالل الربع ٢٠١٨

  ٢٫٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٤٫٩الثاني من العام الجاري إلى 
  مباشرالمصدر: .٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 

  ١٠٠سي آي كابیتال: كفالة التجاري الدولي للسمسرة بقرض قیمتھ 
  ملیون جنیھ 

)عن اجتماع مجلس اإلدارة یوم  CICHأعلنت شركة سي آي كابیتال (
.وأضافت الشركة في بیان للبورصة ١٨/٠٩/٢٠١٩األربعاء الموافق 

ملیون  ١٠٠المصریة، أن المجلس وافق على إصدار كفالة تضامنیة بمبلغ 
مصر ضمان للتسھیل االئتماني الذي  –جنیھ لصالح البنك األھلي الكویتي 

األوراق المالیة.كما  حصلت على شركة التجاري الدولي للسمسرة في 
  SPHINX BVبحث المجلس مقترح االستحواذ على حصة في شركة 
ملیون جنیھ  ٣٠٥المالكة ألسھم رأس مال شركة التعلیم، حیث ستدفع 

من المبلغ الذي سیتم سداده باالشتراك مع مساھمین آخرین  ٪٢٥تمثل 
من أسھم رأس مال الشركة سالفة الذكر  ٪٦٠مقابل االستحواذ على 

    لمالكة ألسھم رأس مال شركة التعلیم.ا

 

  

  

  

  

  

  

ملیارات جنیھ مبیعات متوقعة لمشروع رمكو بالعاصمة   ٤
  اإلداریة 

) على تطویر  RTVCتعمل شركة رمكو إلنشاء القرى السیاحیھ (
ً لخطة الشركة مشروع سكنى  بالعاصمة اإلداریة الجدیدة، وفقا

التركیز على المواقع الجاذبة للعمالء كالعاصمة الجدیدة، ومنطقة  
القاھرة الجدیدة، ومدینة العلمین الجدیدة.وقال أنسى یوسف، نائب  
َّ الشركة تعمل  رئیس مجلس اإلدارة للشئون المالیة واإلداریة، إن

 ٣إلداریة بتكلفة استثماریة على تطویر مشروعھا بالعاصمة ا 
من اإلنشاءات الخاصة   ٪٣٠ملیارات جنیھ، وانتھت من 

ً،   ١٥٠وأضاف أن المشروع یقام على مساحة .بالمشروع فدانا
تقتنصھا الشركة بنظام المشاركة مع جھاز مشروعات أراضى  
ً أن الشركة تقدمت بطلب قطعتى أرض   القوات المسلحة، موضحا

كر «یوسف»، أن المبیعات المتوقعة  وحصلت على قطعة واحدة.ذ
ملیارات جنیھ، وبلغ حجم التعاقدات   ٤للمشروع قد تصل إلى 

بالمشروع حتى اآلن ملیار جنیھ.وعلى صعید مشروع «ستیال 
بارك» بالعین السخنة، أشار «یوسف» إلى أن الشركة انتھت من 

من المشروع حتى اآلن، وتصل المبیعات المتوقعة للمشروع   ٪٥٠
ر جنیھ.وتحولت الشركة من الخسائر إلى الربحیة خالل ملیا ٢

ملیون جنیھ، مقابل   ٢٫٦النصف األول، وسجل صافى ربح بلغ 
ملیون جنیھ خسائر خالل النصف األول من العام   ٧٨٫١٤

الماضى.وحققت «رمكو» مجمل ربح من النشاط العقارى خالل  
ن  ملیو ٢٥٥٫٤٥الستة أشھر األولى من العام الجارى بلغ نحو 

جنیھ، فیما لم تتضمن القوائم المالیة أى إیرادات من النشاط  
العقارى خالل الفترة المماثلة من العام الماضى.وتراجع مجمل ربح 

  ٢٩٫٣٨الشركة من النشاط الفندقى بالنصف األول لتصل إلى 
ملیون جنیھ خالل الفترة  ٧٢٫٩٦ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل 

    لمصدر: صحیفة البورصة انفسھا من العام الماضى.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  صوامع قمح  ١٠مصر تتعاقد مع إیطالیا إلنشاء 

صوامع رأسیة  ١٠وقعت مصر وإیطالیا، الیوم الخمیس، مشروع إنشاء 
وتطبیق نظام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على قطاع إدارة القمح 

االتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الدیون ملیون جنیھ في إطار  ٣٦٠بقیمة 
اإلیطالیة المصریة.ووقع العقد وزیرة االستثمار والتعاون الدولي المصریة 
سحر نصر مع سفیر إیطالیا لدى القاھرة جامباولو كانتینى ورئیس الشركة 
القابضة للصوامع شریف باسیلي، ووزیر التموین والتجارة الداخلیة على 

ً لبی ان صحفي.وقالت الوزارة، إن المشروع یھدف إلى المصیلحي، وفقا
محافظات ھي  ٣صوامع حقلیة/ رأسیة بمناطق إنتاج القمح في  ١٠إنشاء 

الشرقیة والمنوفیة، وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزین.وذكرت  
وزیرة االستثمار سحر نصر، أن االتفاق یأتي في إطار االتفاق الثالث  

لي لمبادلة الدیون من أجل التنمیة، وھو عبارة للبرنامج المصري اإلیطا 
عن استخدام ھذه الدیون فى مشاریع تنمویة بدل من دفعھا إلى الجانب  
اإلیطالي.بدوره ذكر وزیر التموین على المصیلحي، أن المشروع من أھم  

  ٣مشروعات تخزین الصوامع على أفضل تكنولوجیا حدیثة في أكبر 
ر ایطالیا لدى القاھرة، أن برنامج مبادلة  محافظات تنتج القمح.وأوضح سفی

الدیون من أجل التنمیة یركز على تحقیق التنمیة المستدامة وتحفیز النمو 
االقتصادي في مصر، وھو یعد من أھم البرامج التنمویة التي تدعمھا  
الحكومة اإلیطالیة.وأشار جامباولو كانتینى، إلى أن ھذه االتفاقیة ھي جزء 

ً أن المشروع یھدف إلى  من برنامج مبادلة الدیون من أجل التنمیة، مؤكدا
زیادة قوة التخزین في مصر، ویتضمن دخول تكنولوجیا جدیدة فى 

  المصدر: مباشرالموارد الطبیعیة.
تصدیري الغزل والمنسوجات: لم نشھد أي تسویة بشأن متأخرات دعم   

  الصادرات  
زل والمنسوجات  قال المھندس مجدي طلبة، رئیس المجلس التصدیري للغ

والمالبس والمفروشات المنزلیة، إن قطاعھ لم یشھد أي تسویة مع وزارة 
المالیة بشأن المقاصة بین المستحقات الضریبیة مقابل متأخرات الشركات  
لدى صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة.وبدأ  

ادرات، اإلثنین مجلس الوزراء في تفعیل اإلستراتیجیة الجدیدة لدعم الص 
شركات، مقابل متأخرات   ٦الماضى،عبر تسویة مستحقات ضریبیة مع 

تلك الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، ووصلت قیمة التسویات إلى 
ملیون جنیھ.وبحسب «طلبة» تتراوح قیمة متأخرات شركات الغزل  ٨٠٠

والمنسوجات والمالبس والمفروشات المنزلیة لدى صندوق دعم  
ا الحكومة باإلسراع فى  ٢٫٧و ٢٫٥بین الصادرات  ملیار جنیھ، مطالبً

، صرف مستحقات الشركات، كى تتمكن من المنافسة باألسواق الخارجیة
وتسعى إلى ضخ مزید من االستثمارات فى توسعات جدیدة. وكشفت  
مصادر مطلعة عن الشركات التى بدأت الحكومة بتطبیق اإلستراتیجیة 

یفرسال»، و«الشرق األوسط للزجاج» إحدى الجدیدة علیھا، ومنھا «یون
توابع «كوكاكوال»، و«سوموتومو» المتخصصة فى صناعة الضفائر 
الكھربائیة للسیارات. وقال رئیس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى،  
خالل مؤتمر األسبوع الماضى، إن البرنامج الجدید لتحفیز الصادرات ال 

رین فقط، ولكن ھناك مكونات  تعتمد فكرتھ على تقدیم دعم مالى للمصد
أخرى، منھا دعم التسویق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن فى 
لفة. وأضاف أنھ ستتم   ُ بعض الدول التى یكون بھا تكلفة الشحن عالیة الك
مراجعة البرنامج الجدید لتحفیز الصادرات وإعادة تصمیمھ كل عام،  

ا  بحیث یواكب تلك المتغیرات التى تطرأ على ھذ ً ا القطاع وال یكون جامد

  
  البنك الدولي یؤكد التزامھ بدعم مصر في قطاع النقل  

أكد وفد من البنك الدولي، االلتزام بدعم جھود مصر في تعزیز قطاع 
النقل ودعم وزارة النقل وخاصة السكك الحدیدیة المصریة.وأوضح وفد 
البنك، أن ذلك یأتي للنھوض بھذا القطاع حیث یشمل إحدى صور ھذا 

ین الجانبین في مجال كھربة إشارات بعض الدعم التعاون القائم ب
ً لبیان صادر عن وزارة النقل  خطوط السكك الحدیدیة، وفقا
المصریة.جاء ذلك خالل لقاء وزیر النقل المصري كامل الوزیر الیوم 
الخمیس، وفد من البنك الدولي؛ لبحث سبل دعم وتطویر منظومة النقل 

شار الوزیر إلى أھمیة البحري والسكك الحدیدیة في مصر.من ناحیتھ، أ
مشروعات كھربة اإلشارات التي تساھم في زیادة معدالت السالمة 
واألمان بخطوط السكك الحدیدیة.وتباحث الجانبان حول التعاون في 

أكتوبر الجاف بحیث  ٦مشروع خط البضائع من اإلسكندریة إلى میناء 
ً في خط شحن بضائع ناجح.واتفق  ً رائدا الوزیر یكون ھذا الخط نموذجا

مع وفد البنك على عمل السكة الحدید دراسة جدوى للمشروع بعد 
انتھاء الدراسات والترسیة على االستثماري الخاص بمشروع وصلة 

ً لتكامل المشروعین.وذكر وزیر النقل، أنھ یتم  ٦المناشي / اكتوبر نظرا
تنفیذ خطة لتعظیم االستفادة من النقل البحري فى دعم االقتصاد القومى 

ا للمخطط الشامل للموانئ  من ً خالل تطویر كل الموانئ البحریة وفق
ً.وأضاف، أن المخطط یرتكز  المصریة البحریة الذي یتم إعداده حالیا
على االستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصریة، وتعظیم المیزة 
التنافسیة للموانئ المصریة لخدمة التجارة الدولیة، وزیادة حصتھا من 

الترانزیت واالستفادة القصوى من التسھیالت المتاحة تجارة 
بالموانئ.وأشار الوزیر، إلى أن وزارة النقل أعلنت منذ یولیو الماضي 

بالمائة على رسوم   ٤٥إلى مجموعة من الحوافز والتخفیضات التي تصل 
المساعدات المالحیة والمنائر لتقلیل فواتیر الخدمات المقدمة للسفن المترددة  

وانئ المصریة والعابرة لقناة السویس.ولفت، إلى أن ھذه الحوافز  على الم
الجدیدة تضمنت تبسیط اإلجراءات المطلوبة من المتعاملین أو المشتغلین  
باألنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، وأن  الحزمة الجدیدة تھدف إلى  

المصدر: أموال .القضاء على اإلزدواجیة في تحصیل الرسوم المتعلقة بھذه األنشطة

   الغد

ً یعمق أزمة الصناعة المحلیة فھل ینقذھا  تراجع أسعار الحدید عالمیا
  الغاز؟  

مع زیادة تركیز منتجى الحدید المصریین على الخالفات حول رسوم 
الحمایة على الواردات، واصل خام البلیت تراجعھ ألدنى مستویاتھ 

ً  ٣٨٢خالل عامین إلى  ً للطن، منخفضا منذ شھر أبریل  ٪١٤دوالرا
 ً الماضى، لكنھ دفع بسعر حدید التسلیح للتراجع بصورة كبیرة مؤخرا

عن متوسط  ٪٤٤ للطن فى المتوسط، بانخفاض دوالراً  ٤٤٠لیسجل 
ً للطن، ما یشیر إلى إمكانیة تعرض  ٦٣٣السعر المحلى البالغ  دوالرا

السوق المصرى إلغراق الحدید المستورد رغم رسوم الحمایة 
، والتى تحمى مصنعى الصلب ٪٢٥المفروضة لمنع اإلغراق بواقع 

یر اللجنة االستشاریة المحلیین سواء دورة متكاملة أو درفلة.أوصى تقر 
لوزراة الصناعة قبل یومین بخفض رسوم الحمایة على واردات البلیت 

بحد أقصى بعد حكم القضاء اإلدارى إلغاء قرار وزیر التجارة  ٪٧إلى 
على البلیت المستورد لمدة  ٪ ١٥الصادر فى أبریل بفرض رسوم بواقع 

ً تنتھى مطلع أكتوبر المقبل.وقالت مصادر من  ١٨٠ مصانع الحدید یوما
ً للطن استوعب  ٦٥لـ”البورصة”، إن تراجع أسعار البلیت بنحو  دوالرا



 

 

وثابتا على فترات طویلة، وبما یضمن وجود مخصصات مالیة فى 
ا إلى أن الحكومة خصصت   ً الموازنة لسداد كل مستحقات المصدرین، الفت

ملیارات جنیھ للبرنامج الجدید لدعم المصدرین  ٦فى موازنة ھذا العام 
ح أن ھناك  ملیارات جنیھ كانت مخصصة فیما سبق. وأوض ٤بدال من 

مبادرة ثالثة فى اإلستراتیجیة ھدفھا تشجیع التصنیع المحلى وتقوم على 
سداد المتأخرات ومنح أولویة فى الصرف للمصانع التى تلتزم بإعادة ضخ 
األموال التى تحصل علیھا فى توسعات وإنشاء خطوط إنتاج جدیدة.  

كترونیة وأعلن «مدبولى» عن مبادرة رابعة ترتبط بإطالق البوابة اإلل
 ٦لألراضى المخصصة للنشاط الصناعى. وكشف عن أنھ سیتم طرح 

مالیین متر أرض خالل األیام المقبلة، وجزء من المبادرة یتضمن أن  
الشركات التى لھا مستحقات فى دعم الصادرات وتقدمت للحصول على 
أراض صناعیة ستكون لھا أولویة فى الحصول على المسطحات. كما  

خامسة وصفھا بأنھا دعم لصغار المصنعین أعلن عن مبادرة 
والمصدرین، وتتضمن تحدید أصغر شریحة من المصدرین وسداد كامل 

ا.وأتاحت «المالیة» األسبوع الماضى نحو  ً ملیار جنیھ من   ١٫٥مستحقاتھم نقد
ملیارات   ٦إجمالى متأخرات مستحقات المصدرین، كما ستخصص الوزارة نحو 

ازنة الحالیة، بحسب تصریحات الوزیر محمد  جنیھ لدعم المصدرین فى المو
، ومنذ ذلك  ٢٠١٦معیط. وتعود أزمة متأخرات التصدیر لشھر یولیو من عام 

الحین تراكمت مستحقات المصدرین وارتفعت مع صعود سعر صرف الدوالر  
، وتراوحت قیمتھا  ٢٠١٦نوفمبر  ٣بعد قرار البنك المركزى بتعویم الجنیھ فى 

ًا لبیانات المجالس التصدیریةملیارات جن  ٩و ٨بین     المصدر: صحیفة المال.یھ، وفق
ملیون دوالر.. الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة یدعم الریف   ٤٥٠

  المصري  
التقت وزیرة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري، بالدكتورة دینا صالح، 

أفریقیا للصندوق الدولى  المدیر اإلقلیمي الفرعي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
للتنمیة الزراعیة، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي بین مصر والصندوق، 

ا لخطة الدولة ورؤیة مصر  ً ، حضر االجتماع  ٢٠٣٠واستراتیجیة التعاون وفق
الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزیرة لشئون التخطیط.وخالل اللقاء، أشادت وزیرة  

ى للتنمیة الزراعیة فى دعم المشروعات الریفیة  التخطیط بجھود الصندوق الدول
برنامجا ومشروعا للتنمیة   ١٣فى مصر، مشیرة إلى مساھمة الصندوق فى تمویل 

ملیون دوالر، وبلغت   ٨٥٠الریفیة منذ نشأة الصندوق بمصر بتكلفة إجمالیة بلغت 
ملیون دوالر.وأشارت وزیرة التخطیط إلى   ٤٥٠مساھمة الصندوق فیھا نحو 

التعاون مع الصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة فى إطار تحقیق استراتیجیة   أھمیة 
، موضحة أھمیة دعم توفیر الخدمات  ٢٠٣٠الدولة للتنمیة المستدامة؛ رؤیة 

ا فى المناطق الریفیة، باإلضافة إلى دعم العمل الالئق  لألسر األكثر احتیاجً
علیھا في مختلف   والمستدام للشباب، و ضرورة وجود أھداف واضحة للعمل

المحافظات من أجل تحقیق التنمیة المستدامة.من جانبھا، قالت الدكتورة دینا  
صالح، المدیر اإلقلیمي الفرعي للصندق الفرعى لمنطقة الشرق األوسط وشمال  
أفریقیا للصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة، إن اختیار مصر إلقامة مقر الصندوق 

ا ألنھا تعد أك ً بر دولة تتعامل مع الصندوق في المنطقة، موضحة أن  بھا جاء نظر
دول منھا "جیبوتي والصومال، وسوریا ولبنان واألردن  ٩الصندوق یغطي نحو 

والیمن والعراق"، وأن أعمال الصندوق ترتكز على تعظیم االستفادة الفنیة  
فیات  والتكامل بین ھذه الدول في مجاالت التنمیة الریفیة الشاملة ودعم النساء الری

وزیادة فرص العمل للشباب الریفیین، باإلضافة إلى المساھمة في تحقیق األمن  
الغذائي من خالل استخدام أحدث الوسائل التكنولوجیة في الري والزراعة.وخالل 
اللقاء، بحث الجانبان دعم الصندوق لمشروع تعزیز المواءمة في البیئة  

ا لما یتضمنھ ھذا المشروع من  ً أھداف تنمویة تعمل على  الصحراویة، نظر
تحسین نظم التغذیة واألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة وخلق فرص عمل ألھالي  
محافظة مطروح ودعم القدرات التسویقیة لھم، كما ناقش االجتماع مشروع دعم 

   القدرات التسویقیة لصغار المزارعین في عدة محافظات. 

على واردات  ٪١٥أثر قرار وزارة التجارة بالكامل بفرض رسوم 
ً عن توفیر نحو  جنیھ لكل  ٣٠٠البلیت لحمایة الصناعة المحلیة، فضال

 ً طن إضافیة نتیجة تراجع أسعار صرف الدوالر مقابل الجنیھ، مسجال
عن أبریل الماضى.وأجلت  ٪٦جنیھ فى المتوسط بانخفاض  ١٦٫٤

المحكمة اإلداریة العلیا، االثنین الماضى، نظر طعن وزارة التجارة 
على الحكم الصادر بإلغاء قرار وزیر التجارة فرض رسوم حمایة 

ً.قالت بحوث “أرقام  ١٨٠على واردات البلیت لمدة  ٪١٥بواقع  یوما
لب المحلیة تعانى بصورة رئیسیة تباطؤ كابیتال”، إن صناعة الص

االقتصاد العالمى والحروب التجاریة، والذى دفع أسعار الحدید للتراجع 
بصورة كبیرة، خالل النصف األول من العام الجارى، رغم ارتفاع خام 

ً للطن؛  ١٢٧الحدید عقب انھیار سد فالى فى البرازیل لنحو  دوالرا
َّ رسوم ن.نتیجة تباطؤ قطاع البناء فى الصی ً للبیانات السابقة، فإن ووفقا

على واردات البلیت لم تعد ذات جدوى رغم االتجاه  ٪١٥الحمایة بواقع 
العالمى لتبنى فرض رسوم حمایة فى ظل الحروب التجاریة بین 

، ٪٢٥الوالیات المتحدة والصین، ما دفعھما لفرض رسوم بواقع 
ً االتحاد ، على التوالى، تبعھما الھند، وتركیا، وم٪١٥و ؤخرا

ً لألزمة بخفض تكالیف  ً جذریا األوروبى، فھل تضع الحكومة حال
ً أم تتركھا تواجھ مصیرھا؟یعانى  الصناعة المحلیة لتحمى نفسھا تشغیلیا
منتجو الحدید المصریون ارتفاع التكالیف، مقارنة بباقى دول العالم 
خاصة الغاز والكھرباء؛ حیث تحصل معظم شركات الحدید والصلب 

دوالر للملیون  ٣٫٥و ٢٫٥فى العالم على الغاز بأسعار تتراوح بین 
دوالرات للملیون وحدة حراریة فى  ٧وحدة حراریة، مقابل 

ملیون وحدة حراریة فى  ١١مصر.تستھلك مصانع االختزال نحو 
ً بالنسبة للصناعة  ٧٧المتوسط لكل طن من البلیت بتكلفة إجمالیة  دوالرا

ملیون طن، ما یعنى  ١١٫٥تھا اإلنتاجیة بنحو المحلیة والتى تقدر طاق
ً ألسعار الغاز الحالیة،  ٩٠٠فاتورة بقیمة  ً وفقا ملیون دوالر تقریبا

ً عن فاتورة كھرباء تقدر بنحو  ملیار جنیھ إلنتاج ما یقرب  ١٢فضال
ً.وشھد الربع األول من العام الجارى  ١١٫٥من  ملیون طن سنویا

ً فى الطلب قاد أ ً ملحوظا سعار حدید التسلیح لالنخفاض، ما أثر تراجعا
من أكبر منتجى الصلب فى العالم، وتراجع ھامش  ٧على نتائج أعمال 

ً  ٢٥٠الربح اإلجمالى فى المتوسط بنحو  نقطة أساس، لیعطى إنذارا
ً للشركات للتخلص من الفوائض  ً سریعا بشأن تكدس المخزون وتوجھا

حمائیة جدیدة.وطالب اإلنتاجیة، ما یعزز اتجاه الدول لفرض رسوم 
محللون، بضرورة وجود تدخل حكومى أكثر فى تسعیر الغاز لصالح 
الصناعة المحلیة بشكل عام ویجعلھا أقل عرضة لإلغراق سواء 
مصانع دورة متكاملة أو مصانع درفلة، فى ظل الفجوة السعریة الكبیرة 

للون التى خلفتھا الحرب التجاریة وتباطؤ االقتصاد العالمى.وأبدى المح 
مخاوف من استمرار خسائر التشغیل لمصانع الدورة المتكاملة، ما یدفع 
بعضھا إلغالق مصانع االختزال المباشر واالعتماد على البلیت 
المستورد لتغذیة مصانع الدرفلة الخاصة بھا، ما سیرفع فاتورة الواردات  

  ٢٦٫٥المصریة بصورة كبیرة.وتشكل واردات الحدید الخام إلجمالى الشركات 
ملیار جنیھ، حال استبدالھا بواردات من “البلیت” المصنع سترتفع التكلفة إلى  

ً   ٢٫٨ملیار جنیھ، ما سیرفع فاتورة الواردات بنحو  ٧٢٫٥ ملیار دوالر، فضال
ملیون دوالر بالنسبة   ٩٠٠عن خسارة الدولة فاتورة مرافق مرتفعة بقیمة 

كیف لفاتورة الواردات  ملیار جنیھ بالنسبة للكھرباء، ف ١٢للغاز ونحو 
المصریة حال إغراق الحدید األجنبى للسوق؛ بسبب تضخم ھیكل التكالیف  

ً.یمثل كل خفض لسعر الغاز بـ دوالر، والذى تحصل علیھ مصانع   ١محلیا
ً فى تكلفة اإلنتاج بنحو  ملیون دوالر، تظھر بشكل مباشر   ١٣٠الحدید خفضا

جریدة المصدر: المتكاملة أو الدرفلة.على قدرة الشركات فى التسعیر سواء الدورة 

  البورصة



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
وفدا المفاوضات التجاریة األمریكي والصیني یجتمعان في واشنطن 

  وسط خالفات عمیقة 
یستأنف وفدا المفاوضات التجاریة األمریكي والصیني على مستوى 

منذ نحو شھرین حیث  النواب المحادثات المباشرة یوم الخمیس ألول مرة 
یحاول أكبر اقتصادین في العالم تخطي الخالفات العمیقة بینھما بشأن  
السیاسات والعثور على مخرج من حرب تجاریة مریرة وممتدة.وتھدف 
ُجرى الخمیس والجمعة إلى إرساء أساس المحادثات   المفاوضات التي ت

ُعقد في مطلع أكتوبر تشرین األول وا لتي ستحدد إن  رفیعة المستوى التي ت
كان البلدان یتجھان صوب التوصل لحل أم صوب فرض رسوم جمركیة 
جدیدة أعلى على سلع بعضھما البعض.ومن المنتظر أن یدشن وفد یضم  

مسؤوال صینیا برئاسة لیاو مین نائب وزیر المالیة محادثات   ٣٠نحو 
صباح یوم الخمیس مع مكتب الممثل التجاري األمریكي بالقرب من البیت  
األبیض. ومن المنتظر أن یقود جیفري جریش نائب رئیس مكتب الممثل 
التجاري األمریكي وفد الوالیات المتحدة.وقال شخص مطلع على 
المناقشات المرتقبة لرویترز إنھ من المرجح أن تركز المحادثات بشدة  
على الزراعة بما في ذلك المطالب األمریكیة بأن تزید الصین بدرجة 

فول الصویا األمریكي وغیره من المنتجات   كبیرة مشتریات
الزراعیة.وتتناول جلستا مفاوضات على مدى الیومین موضوعات تتصل 
ُخصص جلسة واحدة لنصوص تتعلق بالتغیرات األساسیة  بالزراعة بینما ت
الھادفة إلى تعزیز حمایة حقوق الملكیة في الصین وإنھاء نقل التكنولوجیا 

ات الصینیة.وقال المصدر إن إحدى الجلسات  األمریكیة قسریا إلى الشرك
المتعلقة بالزراعة ستشمل التركیز على مطلب الرئیس األمریكي دونالد  
ترامب من الصین وقف شحنات مادة فنتانیل األفیونیة المخدرة إلى 
الوالیات المتحدة.ویتطلع ترامب لتوفیر فرص تصدیر للمزارعین 

المھمة لھ والذین تضرروا بفعل  األمریكیین وھم من الشرائح االنتخابیة
الرسوم الجمركیة التي فرضتھا الصین على فول الصویا األمریكي وغیره 

  رویترزالمصدر: من السلع الزراعیة.

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,891.00  0.72% السعودیة 

 DFMGI 2,820.00 -0.14%  دبي
 ADI 7,927.00 1.35% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,274.00 5.32% الكویت 

 BSEX 5,552.51  0.91% البحرین 
 GENERAL 32,111.00 -0.23% قطر 

 MASI 50,342.00 0.53% المغرب 
 TUN20 145.00 0.53% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,935.07  -0.59% أمریكا 
 S&P 500 2,992.07  -0.49% أمریكا 
 NASDAQ 8,117.67 -0.80% أمریكا 

 FTSE 100 7,344.92 -0.16% لندن 
 DAX 12,468.01  0.08% أمانیا 

 Nikkei 225 22,079.09  0.16% الیابان 
 %1.18 1,516.75 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.19- 64.28 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.07- 58.09 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  بنك إنجلترا یثبت معدل الفائدة ویحذر من تباطؤ االقتصاد 

قرر بنك إنجلترا اإلبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء األصول  
دون تغییر، ولكنھ أعرب عن مخاوفھ حول النمو ومعدل التضخم  
حال تنفیذ البریكست دون اتفاق.وأعلن بنك إنجلترا عبر بیان  
السیاسة النقدیة الصادر الیوم الخمیس، أنھ ثبت معدل الفائدة عند  

ت كافة أعضاء البنك التسعة  ٪٠٫٧٥نفس مستویاتھا البالغة  ّ .وصو
بالكامل لصالح تثبیت معدل الفائدة.كما قرر بنك إنجلترا االستمرار 
في مشتریات السندات الحكومیة ودیون الشركات عند مستویات  

ملیارات جنیھ إسترلیني على الترتیب.وقال   ١٠ملیار و ٤٣٥
ة طویلة من  البیان: "األحداث السیاسیة المحتملة قد تؤدي نحو فتر 

عدم الیقین الراسخ بشأن طبیعة المرحلة االنتقالیة للمملكة المتحدة  
والعالقة التجاریة المستقبلیة النھائیة مع االتحاد األوروبي".كما ذكر  
بیان بنك إنجلترا أنھ في حالة إتمام البریكست دون اتفاق فإن من  
أ  المحتمل أن ینخفض معدل الصرف ویرتفع معدل التضخم ویتباط 

النمو.وشدد البیان على أن قرارات لجنة السیاسة النقدیة بشأن معدل  
الفائدة ستكون بحاجة إلى أن توازن الضغوط الصعودیة على معدل  
التضخم من التراجع المحتمل في قیمة اإلسترلیني واالنخفاض في  
المعروض إلى جانب الضغوط الھبوطیة من انخفاض الطلب،  

المركزي لن تكون اوتوماتیكیة وستكون  "وفي النھایة فأن استجابة 
ً من ذلك في كال االتجاھیین".ومع ذلك فإن البیان توقع حدوث   بدال
ارتفاع ھامش الطلب على المدى المتوسط في حالة حدوث وضوح  
أكبر في وضع االقتصاد بما یتماشى مع تنفیذ بریكست سلس وبعض  

ك فإن اللجنة تعتبر  التعافي في النمو العالمي.وتابع: "وفي حالة حدوث ذل
أن الزیادة في أسعار الفائدة، بوتیرة تدریجیة وإلى حد محدود، ستكون  

بالمائة".وبحلول   ٢مناسبة إلعادة التضخم بشكل مستدام نحو المستھدف 
ً بتوقیت جرینتش انخفض الجنیھ اإلسترلیني أمام   ١١:١٥الساعة  صباحا

  صدر: مباشرالمدوالر. ١٫٢٤٤٧بالمائة إلى  ٠٫٢الدوالر بنحو 



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ) سھم لكل سھم اصلي ٠٫١٠٠٠٠٠٠٤٩٣٦(   اسیوط االسالمیة الوطنیة للتجارة 
  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  سھم لكل سھم أصلى  ٠٫٠٤٦٥٣٣٥٩٢٩٤  روبكس لتصنیع البالستیك 

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ٢٠١٩/ ١٨/٠٩  جنیھ للسھم  ٤٫٥٧٠٠٤٦٧٩٨١  بورسعید لتداول الحاویات 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٠٫٠٦٨٦٣٥٣١٩٢  القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة 

  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى  ٦٫٣٧١٢القسط الثانى   طنطا موتورز 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٢٫٥٠  مصر بنى سویف لالسمنت 

  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٦  جنیھ مصرى  ٤٫٧٥القسط الثانى   باور ایجیبت لھندسة التربة والصخرة واالساسات 
  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الثانى   االخضر لالستثمار و التنمیة الوادى 

  ٢٠١٩/ ٢٩/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الرابع   العربیة لمقاوالت حفر االبار 
  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ للسھم  ١٫٥٠القسط الثانى   الدولیة للتأجیر التمویلي (إنكولیس) 

  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٧/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادى لالستثمار والتعمیر 
  ٢٠١٩/ ٠٢/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/٠٥  جنیھ  ١٫٢٣٧٩٢٥٢٧١٢القسط الثانى   الوطنیة لمنتجات الذرة 

  ٢٠١٩/ ١٠/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  جنیھ مصرى للسھم  ١  العاشر من رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة 
  ٢٠١٩/ ١٦/١٠  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   كریر للبتروكیماویات سیدى 

  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٠/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٨٣٣٣القسط الثالث    الوطنیة للغاز (ناتجاس) 
  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثالث    لالستثمار و التنمیة الوادى االخضر 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٧  جنیھ مصرى  ٠٫٢٠القسط الثانى   االسكندریة للخدمات الطبیة (مركز االسكندریة الطبي) 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   مصر لالسمنت قنا 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ   ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة النصر 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  قاعدة أندلوسیت  –المنصة  طریق النصر خلف  - شارع عبد العزیز الشناوي - فندق الماسة   غیر عادیة   االسكندریة - العز الدخیلة للصلب    ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩
  یولیو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة عرابي ٢٦ش   غیر عادیة   ارابیا انفستمنت ھولدنج   ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩
  الجیزة   - الدقي   –ش السد العالي متفرع من میدان فیني  ٢٢بمقر الشركة   غیر عادیة   المجموعة المصریة العقاریة  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩
  االسكندریة  –الطابیة خط رشید    –بنادي العاملین بالشركة    عادیة   ابو قیر لالسمدة و الصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة   عادیة   اسكندریة لالدویة  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  القاھرة 

باالسكندریة بفندق رادیسون بلو الیكس ویست , محور التعمیر , طریق الساحل الشمالى    عادیة   االسكندریة للزیوت المعدنیة   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  ٢٣الكیلو 

غیر   و  عادیة  الدولیة للمحاصیل الزراعیة  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  بفندق مارشال الجزیرة المنصورة   عادیة 

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة   عادیة   الكیماویة العربیة لالدویة والصناعات   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  القاھرة 

  - االمیریة  - ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة   عادیة   القاھرة لالدویة والصناعات الكیماویة  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  القاھرة 



 

 

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

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  كمیة التداول   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي   
 (مصر) 

COMI 80.7 -0.95 7.61 2,472,494 198,777,728 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
17.70 2.25 7.93 3,119,802 54,629,712 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
11.07 3.94 11.59 1,126,623 12,318,858 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.44 -1.10 34.08 9,062,385 13,211,564 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

13.81 1.17 23.70- 2,309,495 31,982,954 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
19.50 1.56 29.57 613,052 11,856,224 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
42.00 -2.37 2.41 1,237,984 51,995,328 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

12.74 0.95 1.19 902,124 11,519,261 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

9.00 -3.23 20.00- 7,942,381 72,060,984 14.50 8.50 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

5.03 2.24 25.04- 2,265,176 11,348,547 7.00 4.54 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.50 1.63 29.38- 19,273,406 47,829,908 4.30 2.28 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.80 2.00 17.91 402,905 6,363,051 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

10.20 -1.45 - 476,155 4,867,445 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.73 -2.08 46.32 2,743,643 35,657,308 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.01 -2.12 30.94 3,779,907 23,035,214 7.06 3.20 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.19 2.82 0.92 11,261,003 24,519,262 3.00 1.93 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.48 4.17 45.18 838,890 22,076,818 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

108.75 2.88 7.84- 671,320 71,545,848 140.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

11.09 7.36 6.63 1,068,435 11,121,659 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.30 2.14 30.98- 789,629 3,388,864 11.26 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.68 0.21 43.72- 2,616,786 25,252,568 23.50 8.16 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.84 2.64 4.58- 2,471,973 14,325,581 7.65 5.00 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

7.50 -1.06 7.45 619,376 4,653,999 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.03 0.00 8.18- 2,001,616 6,048,108 3.79 2.86 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

10.10 1.61 44.11- 2,271,791 22,694,408 23.85 7.84 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.65 0.93 11.90 29,545,196 19,112,158 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.85 5.17 63.61 1,908,394 5,229,464 3.25 1.42 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.88 -0.46 13.68 275,046 3,569,454 16.95 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.65 0.53 15.80- 506,010 2,866,929 7.45 4.31 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.80 1.45 47.17- 452,562 1,267,018 6.19 2.58 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
 في موثوق فیھا  أنھا یعتقد مصادر  شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر  ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

  المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات  على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر  ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر  ھذا ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر  لھذا
  المقصود المتلقي  بخالف  شخص أي قبل من  إنتاجھ إعادة  أو  توزیعھ أو  نشره أو البحثي التقریر  لھذا بھ المصرح  غیر  االستخدام  إن . األشكال من

ا محظور    . 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
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