
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٣/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,958.11 -5.32% 7.08% 565,796,160 131,459,341 407,038,919,469مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,966.63 -6.88% -8.52% 639,799,424 199,339,173 501,833,626,748مؤشر ( 
 EGX 70 (  509.02 -5.66% -26.64% 146,130,896 87,203,405 195,153,647,115مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,358.04 -5.68% -21.37% 711,927,040 218,662,746 602,239,325,076مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   سنوات  ١٠ملیار جنیھ مبیعات خالل   ١٥٠سودیك: نتوقع تحقیق  
 ملیون جنیھ للمساھمین عن أرباح   ٧٫٦كیما تقترح توزیع  ٢١

- ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٣٢وأرباحھا تتراجع لـ ٢٠١٩-٢٠١٨
٢٠١٩  

  الدراسة طرح حصة إضافیة من المصریة لالتصاالت بالبورصة قید  
   أكتوبر.. مساھمو مطاحن شمال القاھرة یناقشون توزیعات األرباح  
 المھندس للتأمین تدرس زیادة رأس المال عبر أسھم مجانیة  
   لتقدیم عرض استحواذ..آراب دیري تكشف تطورات مفاوضات ً تمھیدا

  الشركة الھولندیة 
 ملیون جنیھ أرباح مصر للزیوت في شھرین   ٣٫٥  
 ملیون جنیھ ٥٩٫٧خسائر شیني السنویة ترتفع لـ  
  على خلفیة ھبوط األمس.. الشرقاوي یشرح رحلة التدابیر اإلحترازیة

  في البورصة
 وم الجزیرة على القاھرة  عالقة الغاز المصري بھج  
  حسام فرید: الحكومة ستسیر في طریقین متوازیین مع بدء البرنامج

  الجدید لرد أعباء المصدرین  
   إنبى تتعاون مع أرامكو السعودیة إلصالح منشآت نفطیة استھدفھا

  الحوثیون  
  إقبال كبیر على خام البولى بروبلین المحلى لنقص المستورد بعد حادث

  أرامكو 
 ق: مشروع تطویر النقل البري والبحري یھدف لمد جسور التجارة  توفی

  إلفریقیا
  التعمیر واإلسكان یضخ ملیار جنیھ تمویالت لمطورین عقاریین  
   زعیم حزب العمال البریطاني: سألتزم بموقف الحزب حیال مغادرة

  االتحاد األوروبي

  وزیر بریطاني یأمل أن تصل محادثات توماس كوك لنتیجة إیجابیة  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٣  ١٧٦  ٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
 سنوات  ١٠ملیار جنیھ مبیعات خالل   ١٥٠سودیك: نتوقع تحقیق 

) OCDIسودیك ( -شركة السادس من اكتوبر للتنمیة واالستثمار أعلنت 
إنھ ال یوجد حتى اآلن أي مفاوضات مع شركة مصر الجدیدة لإلسكان  

%   ١٠) بشأن التنافس على شراء حق اإلدارة بنسبة HELIوالتعمیر (
في حالة صدور كراسة الشروط الخاصة بمصر الجدیدة فأنھا  ومنھا. 

ا، وإنما یأتي ذلك  سوف تقوم بدراستھا، من ا مالیً ً وھة إلى أنھا لیست مستثمر
  و في إطار النظر إلى الفرص االستثماریة التي تحقق قیمة مضافة للشركة.

تقوم بدراسة عدة فرص استثماریة لزیادة محفظة األراضي من الفرص  
ً بالسوق العقاري، تجدر اإلشارة إلى أنھ من المتوقع أن تحقق   المتاحة حالیا

ملیار جنیھ من  ١٥٠عات خالل العشرة سنوات القادمة بمبلغ سودیك مبی
ملیار جنیھ مبیعات متوقعة من  ٥٠خالل مشروعاتھا المختلفة منھا 

مشروعات الشركة بامتداد مدینة الشیخ زاید، والتي تبلغ تكلفتھا  
ملیار جنیھ لمشروعات الشركة بامتداد   ٣٤االستثماریة المقدرة حوالي 

  مصراوى  المصدر:مدینة زاید.

-٢٠١٨ملیون جنیھ للمساھمین عن أرباح  ٧٫٦كیما تقترح توزیع  ٢١
  ٢٠١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٣٢تتراجع لـوأرباحھا   ٢٠١٩

كیما، توزیع  - اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الكیماویة المصریة 
جنیھ للسھم الواحد عن  ٠٫٠٠٨٥١كوبون نقدي على المساھمین بواقع 

أن نصیب المساھمین من أرباح  و).٢٠١٩-٢٠١٨العام الماضي (أرباح 
ملیون جنیھ. اقترح  ٧٫٦العام المالي الماضي المقترح توزیعھا بلغ نحو 

المجلس كذلك تحویل لالحتیاطیات من صافي الربح القابل للتوزیع نحو 
ألف جنیھ  ١٥٣٫٠٢بالمائة احتیاطي قانوني) و ٥ملیون جنیھ ( ١٫٥٣

احتیاطي نظامي)، والمرھونة بموافقة الجمعیة العامة على بالمائة  ٠٫٥(
ملیون  ٨٩٢٫٩٨٨اعتماد المیزانیة.ویبلغ عدد أسھم الشركة نحو 

-كیما  -سھم.كشفت القوائم المالیة لشركة الصناعات الكیماویة المصریة 
، تراجع صافي ربح الشركة - المعتمدة من الجھاز المركزي للمحسابات

 ٦٧٫٦٨بنسبة  ٢٠١٩-٢٠١٨لماضي خالل العام المالي ا
أنھا سجلت صافي ربح بعد الضریبة بلغ   ،بالمائة.وأوضحت الشركة

ملیون جنیھ صافي ربح خالل العام   ١٠٠٫٠٥ملیون جنیھ، مقابل  ٣٢٫٣٣
المالي المقارن.وجاءت أرباح الشركة في القوائم المالیة المعتمدة من 

المالیة التي أعلنتھا   الجھاز المركزي للمحاسبات مختلفة عن المؤشرات
الشركة في یولیو الماضي والتي أظھرت صافي ربح بعد الضریبة بلغ  

ملیون جنیھ صافي ربح خالل   ١٠٠٫٠٥ملیون جنیھ، مقابل   ٢٥٫١٣
العام المالي المقابل.وتراجعت إیرادات الشركة خالل العام المالي 

جنیھ  ملیون  ٥٧١٫٠٤ملیون جنیھ، مقابل  ٣٤١٫٠٨الماضي، لتسجل نحو 
خالل العام المالي المقارن.وكانت كیما أوضحت في یولیو، أن انخفاض  
ً لعدم وجود   األرباح یرجع إلى انخفاض صادرات العام الماضي، نظرا
تصاریح أمنیة للتصدیر لبعض الدول، وإیقاف إنتاج األمونیا بالشركة 

اد  نتیجة ارتفاع أسعار الكھرباء الموردة من المصادر المائیة، واالعتم 
على األمونیا المشتراه من الشركات الشقیقة، ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج 
وزیادة التكلفة وانخفاض المبیعات.یشار إلى أن الشركة حققت خسائر 

إلى مارس   ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو  ١٧٫٧بلغت 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام   ٩٧٫٢الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ملیون  ٢٦١٫١المالي السابق.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٤٧٧٫٦جنیھ، مقابل مبیعات بلغت 

  المصدر:مباشر .٢٠١٨-٢٠١٧

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٦    ٥٫٠٨  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 
   ٦٫٢٨    ١١٫٨٥  الحاویات االسكندریة لتداول 

  ٤٫٣٠    ٣٫١٥  شركة أودن لالستثمارات المالیة 
  ٢٫٦٦    ٥٫٤٠  یوتوبیا

  ٢٫٠٦    ١٩٫٨١  اإلسكندریة  -المركز الطبي الجدید 

 

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

 -١٣٫٨٤    ٠٫٦٦   بورتو القابضة 
 -١٣٫٨١    ٦٫٤٩  للتعدین اسیك  
 -١١٫٨٩    ٣٫٧٨  أموك 

 -١١٫٤٠    ٨٫٥٥  سیدى كریر للبتروكیماویات 
 -١٠٫٨٥    ١٤٫٢٢  التعمیر واالستشارات الھندسیة 

  

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

  ٧٧٫٥٠    ٧٤،٢٧٨،٨٥٦  البنك التجاري الدولي 
  ١٫٩٧    ٤٨،٥٢٩،٨٠٨  بالم ھیلز 

  ١٦٫٥٢    ٤٢،٦١١،٠٣٦  ایسترن كومباني 
  ١٧٫٩٨    ٤٢،٤٣٩،٦٨٠  ھیرمس 

  ٢٣٫٦٩    ٣٤،٣٤٧،١٨٠  مصر الجدیدة لالسكان 

  

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

  ٠٫٥٨    ٥٠،٩٢٣،٢٦٩  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٦    ٣٣،٣٨٣،٩٣٥  القابضة بورتو 

  ١٫٩٧    ٢٤،١٥٢،٥٧٠  بالم ھیلز 
  ٠٫٣٥    ١٦،٣٤٧،٣٤٧  العربیة لالستثمارات 

  ٢٫٢٤    ٩،٩٦٩،٧٨٩  القلعة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول

  
  

182.3

107.0

94.0

64.1

58.2

 -  100  200

العقارات

الخدمات المالیة

البنوك

االتصاالت

یةمنتجات منزلیة وشخص
بالملیون جنیھ



 

 

  طرح حصة إضافیة من المصریة لالتصاالت بالبورصة قید الدراسة 
افیة من قال وزیر االتصاالت المصري الیوم األحد إن طرح حصة إض

)  أكبر مشغل لخدمات الھاتف ETELالشركة المصریة لالتصاالت (
طرح  وقد صرح بأنالثابت في أفریقیا والشرق األوسط، "قید الدراسة"

حصة من الشركة ببورصة مصر "قید الدراسة وال یوجد ما یمنع من 
من أسھم الشركة.كان   ٪٨٠حیث المبدأ".تملك الحكومة المصریة 

ن بالشركة قاال إن المصریة لالتصاالت نجحت في مسئوالن تنفیذیا
في العام الثاني من  ٪ ٥من سوق المحمول في عامھا األول و ٪٣اقتناص 

بدء تقدیم الخدمةوبدأت الشركة خدمات الجیل الرابع للمحمول في البالد  
.وتتنافس المصریة لالتصاالت في سوقھا المحلیة مع  ٢٠١٧في سبتمبر 

فودافون البریطانیة وأورنج الفرنسیة  الوحدات المصریة لكل من
  المصدر: الیوم السابعواتصاالت اإلماراتیة.

  أكتوبر.. مساھمو مطاحن شمال القاھرة یناقشون توزیعات األرباح  
شركة مطاحن ومخابز شمال القاھرة، إن اجتماع الجمعیة العامة  أعلنت 

أكتوبر المقبل، الموافقة على قائمة توزیعات   ٢١العادیة سیناقش في 
یونیو الماضي. ستنظر  ٣٠األرباح المقترحة عن العام المالي المنتھي في 

 الجمعیة التصدیق على قائمة المركز المالیة وقائمة الدخل وقائمة التغییر 
في حقوق الملكیة وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالیة المنتھي في یونیو 
الماضي.وأشارت الشركة، ستناقش الجمعیة إقرار العالوة الدوریة 

بالمائة، واعتماد المنفذ   ١٠٠بنسبة  ٢٠١٩یولیو  ١المتسحقة للعاملین في 
كة .وسجلت الشر ٢٠١٩-٢٠١٨من الخطة االستثماریة عن العام المالي 

  ٢٠٫٤) صافي ربح بلغ ٢٠١٩-٢٠١٨خالل  العام المالي الماضي (
، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو

-٢٠١٧ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ ( ٥٥٫٤٤
).وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل ٢٠١٨

ملیون جنیھ خالل العام المالي  ٧٨٥٫٦ابل ملیون جنیھ، مق ٧٥٠٫٨٢
  المصدر:مباشرالسابق لھ.

  المھندس للتأمین تدرس زیادة رأس المال عبر أسھم مجانیة

سبتمبر  ١٩قالت شركة المھندس للتأمین، إن مجلس اإلدارة المنعقد في 
ملیون جنیھ. أن   ٣٠الجاري، قرر دراسة زیادة رأس المال المصدر بمبلغ 

المال من المقرر أن تكون عن طریق إصدار أسھم مجانیة یتم  زیادة رأس 
ملیون  ١٦ملیون جنیھ من أرباح العام، و ١٤تمویلھا عن طریق مبلغ 

جنیھ من االحتیاطي الخاص (فرق التغیر في أسعار العمالت).وأوضحت  
الشركة، أنھا ستنتظر الحصول على موافقة الھیئة العامة للرقابة المالیة 

مة لالستثمار.وسجلت الشركة خالل العام المالي الماضي والھیئة العا
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ١٥٤٫٩٦)، صافي ربح بلغ ٢٠١٩-٢٠١٨(

ً  ١٢٨٫٣٣، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨ ملیون جنیھ أرباحا
).وارتفعت  ٢٠١٨-٢٠١٧خالل نفس الفترة من العام المالي السابق لھ (

ملیون جنیھ، مقابل  ١٨٠٫٦٨رة لتسجل إیرادات الشركة خالل الفت
  مباشرالمصدر:.٢٠١٨-٢٠١٧ملیون جنیھ في العام المالي  ١٤٤٫٥٤

   

ً لتقدیم عرض استحواذ..آراب دیري تكشف تطورات   تمھیدا
   مفاوضات الشركة الھولندیة

باندا"، إن   -الشركة العربیة لمنتجات األلبان" آراب دیرى قالت 
)، انتھت من  FCIشركة فریزالند كامبینا إنترناشونال ھولدنج (

إجراء عملیة الفحص للنظر في احتمالیة التقدم بغرض شراء على  
الشركة.وأضافت آراب دیري في بیان لبورصة مصر یوم األحد،  

بعرض الشراء.وذكرت أراب  أن المفاوضات لم تنتھِ إلى التقدم 
باندا في یونیو الماضي، أن الشركة الھولندیة طلبت   -دیري 

ً لالستحواذ على   تمكینھا من إجراء الفحص النافي للجھالة تمھیدا
 ١٠٠أسھمھا، في إطار االستحواذ على كامل أسھمھا بنسبة 

بالمائة، موضحة أنھا تسعى للحصول على فرصة للبدء في تلك  
متلك شركة بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة  اإلجراءات.وت

)PIOH) ،بالمائة من أسھم شركة أراب دیري.وسجلت أراب   ٧٠
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ٢٠باندا، صافي ربح بلغ  -دیري 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس   ٨٫٨٤نھایة یونیو الماضي، مقابل 
تراجعت أرباح باندا   الفترة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي،

ملیون جنیھ   ٢٫٧١خالل الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 
ملیون جنیھ خالل نفس الربع من العام   ٧٫٩٩بنھایة یونیو، مقابل 

  المصدر:مباشر الماضي.

 ملیون جنیھ ٥٩٫٧خسائر شیني السنویة ترتفع لـ
الخزف والصیني،  أظھرت المؤشرات المالیة للشركة العامة لمنتجات 

بالمائة   ٣٤٥، بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨ارتفاع خسائرھا خالل العام المالي 
على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان یوم األحد، إنھا حققت خسائر  

،  ٢٠١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ خالل العام المالي  ٥٩٫٧بعد الضریبة بلغت 
ضافت  ملیون جنیھ خسائر في العام المالي المقابل.وأ  ١٣٫٤١مقابل 

ملیون جنیھ إیرادات خالل الفترة، مقابل   ٢٤٧٫٧٧الشركة، أنھا حققت 
.یشار إلى أن  ٢٠١٨-٢٠١٧ملیون جنیھ إیرادات في العام المالي  ٣٠٥٫٨

العامة لمنتجات الخزف والصیني حققت صافي خسائر خالل العام  
  ١٣٫٤١ملیون جنیھ، مقابل صافي خسائر بلغ  ٥٧٫٢٧الجاري بقیمة 

بنسبة   ٢٠١٩خالل العام الماضي.وتراجعت اإلیرادات خالل ملیون جنیھ 
ملیون   ٣٠٥٫٨٥ملیون جنیھ، مقابل   ٢٤٧٫٧٨بالمائة، لتصل إلى  ١٨٫٩٩

  المصدر:مباشر .جنیھ خالل العام السابق

    ملیون جنیھ أرباح مصر للزیوت في شھرین ٣٫٥

أعلن مجلس إدارة شركة مصر للزیوت والصابون، ارتفاع صافي  
الشركة قبل الضرائب خالل أول شھرین من العام المالي  ربح 

  بالمائة، على أساس سنوي ٤٨٣) بنسبة ٢٠٢٠-٢٠١٩الجاري (
ملیون جنیھ منذ   ٣٫٥أنھا سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 

ألف جنیھ   ٦٠٣بدایة یولیو حتى نھایة أغسطس الماضي، مقابل 
وارتفعت إیرادات  أرباح خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الشركة خالل أول شھرین من العام المالي الجاري لتصل إلى  
ملیون  ١٨١٫١٣ملیون جنیھ بنھایة أغسطس، مقابل  ٢٤٩٫٣٣

جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.یشار أن الشركة 
ملیون جنیھ خالل یولیو   ١٫١٥سجلت أرباح قبل الضرائب بلغت 

جنیھ أرباح خالل نفس الشھر من العام   ألف ٥٠١الماضي، مقابل 
الماضي.وكانت المؤشرات المالیة عن العام المالي الماضي،  

ملیون جنیھ، مقابل   ٩٫٤أظھرت تسجل الشركة خسائر بقیمة 
  المصدر:مباشر ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ. ١٫٨٧



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
.. الشرقاوي یشرح رحلة التدابیر اإلحترازیة مسھبوط األعلى خلفیة 
 في البورصة 

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي وزیر قطاع األعمال األسبق والرئیس  
األسبق للھیئة العامة للرقابة المالیة أن قرار إیقاف التداول في حال تجاوز 

، یعد ضمن ٪٥نسبة  EGX100حركة مؤشر البورصة األوسع نطاقا 
ت اإلحترازیة التي تم إتخاذھا ضمن إجراءات الفتح األمن القرارا 

.وشغل الدكتور أشرف ٢٠١١ینایر  ٢٥للبورصة عقب إندالع ثورة 
الشرقاوي منصب رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة خالل فترة إیقاف 

، واستمر في قیادتھا حتى ٢٠١١البورصة المصریة، وتحدیدا في فبرایر 
رارات اإلحترازیة تم إتخاذھا خالل شھر مارس  . الق٢٠١٣منتصف عام 

في إطار الفتح األمن للبورصة، وعقب استقرار األوضاع تم إلغاء   ٢٠١١
جمیع القرارات اإلحترازیة بإستثناء المتعلقة بالحدود السعریة وھو ما تم  
اللجوء إلیھ للتصدي للھبوط العنیف الذي شھدتھ البورصة المصریة 

بورصة قد قررت وقف التداول الیوم لمدة نصف الیوم”.وكانت إدارة ال
، وتم إستئناف التداول ٪٥بنسبة  EGX 100ساعة بسبب تراجع مؤشر 

.وأوضح الشرقاوي أن القرار اإلحترازي نص على أن   ١:١٢في الساعة 
،على أن  ٪٥یتم إیقاف السوق لمدة نصف ساعة عند تسجیل تغیر بنسبة 

، وھو ما تم  ٪١٠غ نسبة التغیر یتم إغالق الجلسة بشكل كامل حال بلو
مارس   ٢٣تطبیقھ بالفعل في أول ایام الفتح األمن للبورصة األربعاء 

، فیما ھدأت وتیرة الھبوط في الجلسة التالیة وتم االكتفاء باإلیقاف ٢٠١١
المؤقت عقب تجاوز النسبة المقررة.وأكد الشرقاوي أنھ تمسك باإلبقاء  

لغاءھا مع باقي اإلجراءات اإلحترازیة على الحدود السعریة للسوق وعدم إ
    رغم مناداة الكثیرین بذلك عقب إستقرار األوضاع،. 

حسام فرید: الحكومة ستسیر في طریقین متوازیین مع بدء البرنامج  
    الجدید لرد أعباء المصدرین

أكد المھندس حسام فرید، مستشار وزیر التجارة والصناعة السابق، والذي 
التفاوض والتنسیق مع المجالس التصدیریة بشأن صرف كان یتولى ملف 

المستحقات المتأخرة، أن ھناك طریقین ستسیر فیھما الحكومة خالل الفترة 
ا إلى أن الحكومة ستبدأ في  ً المقبلة، مع بدء تفعیل البرنامج الجدید، الفت
صرف المتأخرات وفق اآللیات التي تم االتفاق علیھا مع المصدرین، وھو  

الطریق األول.وأضاف في تصریحاتھ لجریدة «حابي» أن   ما یمثل
الطریق الثاني الذي سیتم السیر فیھ بالتوازي مع صرف المستحقات، ھو  
تقدیم الدعم والمساندة بحسب المحاور التي تضمنھا البرنامج الجدید،  
والتي تشمل دعم المشاركة في المعارض والترویج للمنتجات المصریة 

وھو ما یمثل نقطة قوة في ھذا البرنامج الذي لم یعد  بالخارج وتسویقھا، 
ا إلى أن تقدیم تلك النوعیة من الدعم   ً یعتمد على الدعم النقدي فقط، مشیر
سیعطي دفعة للشركات وسیحقق المردود المطلوب.وتابع فرید أن  
الشركات والمصدرین ال بد وأن یعتمدوا آلیات جدیدة حتى یتمكنوا من 

ثماریة من خالل البرنامج الجدید، بحیث یتم إعطاء  تحقیق أھدافھم االست
ا ألن الحكومة ستتولى  ً أولویة للمشاركة في المعارض بصورة مكثفة، نظر
دعم تلك المشاركة وستقل تكلفتھا على الشركات، في مقابل رفع قدراتھم  

  التصدیریة والدخول إلى أسواق جدیدة. 

  جدیدة وخاصة إفریقیا البرنامج الجدید سیدعم وجود الشركات في أسواق 

  
  عالقة الغاز المصري بھجوم الجزیرة على القاھرة  

كشف أمین عام ملتقى المغردین العرب، مدیر عام صحیفة أنحاء 
اإللكترونیة، السعودي طراد األسمري السبب وراء الھجوم الذي شنتھ 
قناة "الجزیرة" على مصر، وفبركة فیدیوھات تدعي أنھا لثوار 

ین ضد حكم الرئیس عبد الفتاح السیسي:وغرد طراد األسمري مصری
عبر حسابھ في تویتر قائال إن «#غاز_مصر_یفلس_قطر»، ومن ھنا 
دعوتھا التخریبیة في مصر، خوفا على ثروتھا التي تحققھا من الغاز، 
خصوصا في ظل االكتشافات البترولیة األخیرة وآخرھا حقل 

ردین العرب «الحرب على «ظھر».وأضاف أمین عام ملتقى المغ
مصر من قبل تركیا وقطر ھي حرب على الغاز "ثروة مصر القادمة"، 
معلال مبررا تلك الحرب اإلعالمیة الشرسة التي تقودھا قطر وتركیا 
ضد مصر، بأن السبب ھو حقل غاز "ظھر".كانت الجزیرة قد اعتذرت 

بر عن نشر بعض الصور من احتفاالت جماھیر األھلي بفوزھا بالسو
قالت انھا لمتظاھرین بالقاھرة رافضین حكم الرئیس السیسي، دون أن 
تنفي خروج بعض المظاھرات في عدة محافظات مصریة ولكن بأعداد 

  أخباركالمصدر:  لیست كبیرة.

إنبى تتعاون مع أرامكو السعودیة إلصالح منشآت نفطیة استھدفھا 
  الحوثیون  

بدأت الشركة الھندسیة للصناعات البترولیة والكیماویة (إنبى)، التعاون 
مع «أرامكو» السعودیة؛ للمساعدة على إصالح حقل شیبة، ومعملى 

األخیرة التى تكریر فى حقل البقیق وخریص، بعد العملیات اإلرھابیة 
شركة نجحت  ،  تعرضت لھا منشآت الشركة النفطیة من قبل الحوثیین.

«إنبى» بالتعاون مع «أرامكو» فى االنتھاء من تشغیل عدد من 
وحدات حقل شیبة شرق السعودیة، الذى تعرض لھجوم عبر طائرة 
دون طیار منتصف الشھر الماضى.وأضاف أن «أرامكو» أسندت 

ً لشركة «إنبى» عملیة  فحص المعملین اللذین تم استھدافھما مؤخرا
«البقیق وخریص»، لتقدیم تقریر فنى عن حجم اإلصالحات الالزمة، 
وما یمكن إعادة تشغیلھ من خالل استغالل قطع الغیار المتوفرة فى 
مخازن «أرامكو» واآلالت التى یلزم تغییرھا وتوصیات 

دسین فى جمیع التنفیذ.وأوضح المصدر، أن شركة «إنبى» أرسلت مھن 
التخصصات لمواقع الھجوم التى استھدفت فى حقول المملكة العربیة 
السعودیة، إعداد التقریر الفنى الالزم فى أسرع وقت وتسلیمھ لشركة 
أرامكو إلتمام عملیات اإلصالح العاجل.وأشار إلى أن «إنبى» تحركت 

لة من فور الحادث األول الذى استھدف مواقع أرامكو، بعد تكلیفات عاج
طارق المال، وزیر البترول والثروة المعدنیة للشركات المصریة، لتقدیم 
المساعدة الفنیة واالستشاریة لشركة «أرامكو» السعودیة إلصالح ما 
أتلفتھ ھجمات الحوثیین، وعلى ذلك تم التواصل مع الجانب السعودى 
 الذى رحب بالتعاون.وذكر المصدر أنھ تم إرسال المھندسین والفنیین
المختصین من الیوم التالى للھجوم مع تقدیم جمیع الوسائل التكنولوجیة 
لتنفیذ مھامھم فى إصالح المناطق التى استھدفت.وتعد شركة إنبى من 
ً، وتنفذ العدید من  أكبر الشركات الھندسیة فى قطاع البترول دولیا

مشروعات  ٨األعمال الخارجیة ولھا فى المملكة العربیة السعودیة 
ً.وتسببت الھجمات التى وقعت فى  تشارك سبتمبر  ١٤فى تنفیذھا حالیا

الجارى على منشأتى بقیق وخریص، وھما من أكبر معامل معالجة 



 

 

وأشار إلى أن التحرك المشترك من قبل الشركات سیكون لھ دور كبیر في فتح 
الباب أمام دخول المنتجات المصریة لعدة مناطق جدیدة، وذلك في ظل المنافسة  
الشدیدة التي تواجھھا الشركات المصریة في أسواق منطقة الشرق األوسط 

ا أن العمل بالبرنام ً ج الجدید یمثل فرصة واعدة للشركات لدخول وأوربا، مؤكد
أسواق مثل إفریقیا.وأوضح أن الشركات المصریة تحتاج إلى التواجد في إفریقیا  
من خالل المعارض والتسویق المستمر للمنتجات في األسواق التي تتوافق 
متطلباتھا واحتیاجاتھا مع المنتجات المصریة، وھو ما یتوافق مع اآللیات التي تم  

ا في البرنامج الجدید، كما أن تلك اآللیات ستقضي على أي سلبیات كانت  وضعھ
تعاني منھا البرامج السابقة.وقال فرید: «القطاع الذي سیكون بحاجة إلى معارض  
أكثر سنركز على توفیره، والقطاع الذي لدیھ التزامات أكثر للضرائب والجمارك  

ا إلى أن الوزارة  سنتعامل معھ بالمقاصة، ومثل ذلك على باقي القطا ً عات»، الفت
لن تتوقف عن التواصل مع المستثمرین ورجال الصناعة للتعرف على متطلباتھم  

  ومواجھة أي عقبات محتملة للبرنامج الجدید. 

زیادة المشاركة في المعارض والتحرك الجماعي من المصدرین سیزیدان  
  تنافسیتھم

دید ھي المحور الرئیسي لھ،  وأكد فرید أن المرونة التي یتضمنھا البرنامج الج
ا مع بدایة   ٦فكما سیتم مراجعة القطاعات كل  ً أشھر فإنھ سیتم تقییم البرنامج سنویّ

كل عام واإلعالن عن أي تعدیالت في البرنامج بنھایة مارس، ومن ثم بدء 
التطبیق في یولیو.وفي یولیو الماضي أقرت الحكومة ممثلة في مجلس إدارة  

ت البرنامج الجدید لرد أعباء الصادرات للعام المالي  صندوق تنمیة الصادرا
ملیارات جنیھ، وذلك عقب االتفاق بین وزارات   ٦بموازنة تبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠

المالیة والتجارة والصناعة والزراعة وبحضور المجالس التصدیریة ومسؤولي  
صندوق دعم الصادرات، واألسبوع الماضي أعلن مجلس الوزراء عن تفعیل 

ا.وتشمل موازنة العام المالي الجدید الخاصة برد األعباء والبالغة   البرنامج ً رسمیّ
  ٪٤٠ملیار جنیھ كمساندة نقدیة أي بنسبة  ٢٫٤ملیارات جنیھ، تخصیص   ٦قیمتھا 

ملیار جنیھ تخصیم من التزامات الشركات المصدرة   ١٫٨من إجمالي الموازنة و
ار جنیھ لدعم البنیة التحتیة  ملی ١٫٨و ٪٣٠لدى وزارة المالیة وھو ما یمثل نحو 

  جریدة حابى المصدر:  . ٪٣٠للتصدیر أي بنسبة 

إقبال كبیر على خام البولى بروبلین المحلى لنقص المستورد بعد حادث  
    أرامكو

مازالت أصداء الحادث الذي تعرضت لھ مجموعة أرامكو السعودیة تتواصل، 
األسواق التي تعتمد على  وھذه المرة في السوق المصریة التي تعتبر أحد 

المنتجات البتروكیماویة السعودیة، حیث رصد عدد من المتعاملین في السوق 
المصریة إقباال كبیرا من جانب المصانع على شراء المواد الخام المحلیة من  
المنتجین المصریین لمادة البولي بروبلین، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أحد أھم  

البالستیك في مصر بشكل كبیر، مع توقعات بأن تشھد  مدخالت اإلنتاج لمصنعي 
األسعار مزیدا من الزیادة مطلع األسبوع المقبل.أكد مصطفي طارق، عضو  
جمعیة مستثمري برج العرب، أن أسعار مادة البولي بروبلین ارتفعت بواقع  

جنیھ في أقل من یومین بعد حادث أرامكو، علما بأن ھذه الزیادة شملت   ١٠٠٠
امات الواردة من الشركات الموردة في السوق المحلیة ولیس شركة سابك كافة الخ 

السعودیة التابعة ألرامكو فقط.وقال مصطفي طارق، في تصریح لـ"الیوم 
 ٢٢٫٥ألف للطن، بعد أن كان  ٢٣٫٥السابع"،:" سعر البولي بروبلین وصل لـ

األسبوع  ألف للطن قبل الحادث بیوم واحد.ورجح مصطفي طارق، أن تشھد بدایة 
الجاري زیادة جدیدة عند كافة خامات المنتجین، وأضاف: "الزیادة الحالیة شكلھا  
زیادة مبدئیة، وفي زیادة جدیدة مع بدایة األسبوع"، وفسر سبب ھذه الزیادة  
بالتراجع التدریجي المتوقع للمخزون المتوافر لدى التجار في السوق المحلیة،  

  السابع الیومالمصدر:  ود وباع.موضحا "التاجر المحترم ھوا اللى ز

النفط فى المملكة، فى اشتعال حرائق وإلحاق أضرار جسیمة، ما أسفر 
عن خفض اإلنتاج ألكبر مصدر للنفط فى العالم إلى النصف بوقف 

ً م ٥٫٧ طائرة  ١٨ن صادراتھا.وقالت السعودیة، إن ملیون برمیل یومیا
مسیرة وثالثة صواریخ استھدفت بقیق، أكبر معمل لمعالجة النفط فى 

المصدر: جریدة العالم، بینما استھدفت أربعة صواریخ المنشأة فى خریص.

  البورصة

توفیق: مشروع تطویر النقل البري والبحري یھدف لمد جسور 
 التجارة إلفریقیا
األعمال العام ھشام توفیق، إن الوزارة عازمة على  قال وزیر قطاع 

تنفیذ مشروع ضخم من خالل الشركة القابضة للنقل البري والبحري، 
والشركات التابعة؛ بھدف مد جسور التجارة الخارجیة إلى إفریقیا 
وأوروبا، وتسییر خطوط مالحیة لنقل البضائع، وتوفیر الخدمات 

لتعزیز التجارة البینیة بین مصر  اللوجستیة للمصدرین والمستوردین؛ 
والدول اإلفریقیة واألوروبیة، والوصول إلى أسواق جدیدة لدعم 
ً عن الدور المھم الذي یمكن أن تلعبھ مصر  االقتصاد القومي، فضال
كبوابة شمالیة للتجارة اإلفریقیة مع دول أوروبا.جاء ذلك خالل المؤتمر 

، الیوم األحد، بعنوان “جسور الذي عقدتھ الغرفة التجاریة باإلسكندریة
التحلیق الخارجیة ألسواق شرق ووسط إفریقیا” بحضور عدد من 
قیادات شركات قطاع األعمال العام والخاص.وأضاف توفیق أن 
الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزین 
والتجارة الخارجیة والتأمین، من خالل استغالل إمكانات الشركات 
التابعة لھا في الشركتین القابضتین للنقل والتأمین، وأنھ یجرى العمل 
على تأسیس شركة للتسویق والوساطة في التجارة الخارجیة للمصدرین 
والمستوردین بالتعاون مع القطاع الخاص.وأكد أن كافة الشركات 
القابضة تعمل على مدار الساعة في تحسین كافة الشركات التابعة لھا؛ 

مھا ومن ثم دعم االقتصاد المصري، حیث تعمل الشركات بھدف دع
شركة أخرى،  ٣٠٠شركة وتدیر ما یقارب  ١٢٠القابضة بإدارة 

شركات تتبع وزارات أخرى.وكشف وزیر قطاع  ١٠٧باإلضافة إلى 
األعمال عن آلیات عمل الوزارة منذ إنشائھا، مؤكدا أن القطاع العام بدأ 

ا من إقرار قانون في تحسین عملھ على مدار سنوات ط ً ویلة، مستفید
الذي ھدف لدعم دخول القطاع الخاص في العمل  ١٩٩١لعام  ٢٠٣رقم 

  المصدر : أ.ش.أللدخول لشركات القطاع العام.

 التعمیر واإلسكان یضخ ملیار جنیھ تمویالت لمطورین عقاریین 
قال رئیس قطاع الشركات والقروض المشتركة ببنك التعمیر 
واإلسكان، إن البنك قام بضخ تمویالت لمطورین عقاریین بقیمة تصل 
إلى ملیار جنیھ.وأضاف أیمن طوبار، فى تصریحات على ھامش توقیع 
البنك بروتوكول عقد المبنى اإلداري الجدید، أن إجمالي المحفظة 

ملیار جنیھ حتى األن.وأوضح طوبار،  ١٨االئتمانیة للبنك ارتفعت إلي 
ً كقرض أن البنك شار  ك فى العدید من القروض المشتركة مؤخرا

ردیكون للتعمیر.یذكر أن القوائم المالیة المجمعة لبنك التعمیر 
ملیار جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ١٫١٢واإلسكان، سجل صافي ربح بلغ 

ملیار جنیھ أرباح خالل نفس الفترة  ١٫٠٧نھایة یونیو الماضي، مقابل 
  اشرالمصدر: مبمن العام الماضي.

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
زعیم حزب العمال البریطاني: سألتزم بموقف الحزب حیال مغادرة  

 االتحاد األوروبي 
قال زعیم حزب العمال البریطاني المعارض جیریمي كوربین یوم األحد  
إنھ سیلتزم بموقف الحزب حال إجراء استفتاء ثان على خروج بریطانیا 

األوروبي، متعھدا بتخییر الناخبین بین البقاء في االتحاد  من االتحاد 
واتفاق خروج "یُعتد بھ".وفي بدایة المؤتمر السنوي لحزب العمال في 
منتجع برایتون، تعرض كوربین مرة أخرى لضغوط من أعضاء حزبھ 
وحتى من بعض أفراد فریقھ المقرب كي یساند بوضوح البقاء داخل 

إجراء استفتاء جدید.لكن كوربین، الیساري االتحاد األوروبي في حال 
المنتقد لالتحاد، اتخذ موقفا محایدا قائال إن المھم ھو تماسك الحزب عن 
طریق احتواء أنصار البقاء داخل االتحاد ودعاة الخروج منھ.وأضاف "أنا  
أقود الحزب وفخور بذلك وفخور بالدیمقراطیة التي ینتھجھا الحزب  

تخذه".وقال كوربین إن أولویتھ ھي ضمان عدم  وسأؤید بالطبع أي قرار ی
الخروج دون اتفاق بعد أن دفع مشرعون معارضون بمشروع قانون 
ینص على أنھ یتعین على رئیس الوزراء بوریس جونسون طلب تمدید  

أكتوبر  ١٩جدید من االتحاد األوروبي إذا لم یتم التوصل التفاق بحلول 
حملة الخروج من االتحاد في  تشرین األول.لكن جونسون، وھو من قادة

، قال إنھ لن یكون ھناك استفتاء آخر، رافضا حتى إبداء الموافقة ٢٠١٦
على تأجیل الخروج مرة أخرى وتعھد بإخراج بریطانیا من االتحاد یوم  

أكتوبر تشرین األول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.ویواجھ جونسون ھذا   ٣١
ما إذا كان قد ضلل الملكة لتعلیق   األسبوع حكما من المحكمة العلیا بشأن

عمل البرلمان مما یزید من احتمال عودة المشرعین للعمل على محاولة  
تحدي خططھ إلخراج بریطانیا من االتحاد األوروبي.وقال وزیر خارجیتھ 
دومینیك راب إن الحكومة ستحترم "حكم المحكمة العلیا أیا كان سواء  

ع".في غضون ذلك، عبر رئیس  صدر غدا أم في وقت الحق ھذا األسبو
المفوضیة األوروبیة جان كلود یونكر عن اعتقاده بأن بریطانیا ستخرج 
من االتحاد األوروبي، مؤكدا من جدید أنھ إذا حدث ذلك دون اتفاق  
فستكون ھناك حدود جدیدة بین أیرلندا الشمالیة وجمھوریة أیرلندا.وقال  

قبل أن یطلع على األفكار  لقناة سكاي نیوز في مقابلة األسبوع الماضي 
التي أرسلتھا حكومة جونسون إلى بروكسل لمحاولة دفع عملیة الخروج 
لألمام "إنني على قناعة بأن بریطانیا ستخرج من االتحاد األوروبي"وسُئل 
یونكر في المقابلة عما إذا كانت ستنشأ حدود جدیدة بین إقلیم أیرلندا  

ي االتحاد األوروبي إذا خرجت  الشمالیة البریطاني وأیرلندا العضو ف
بریطانیا دون اتفاق فقال "نعم... یتعین علینا ضمان الحفاظ على مصالح  

  المصدر: رویترز االتحاد األوروبي والسوق الداخلیة".

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 5,015.00  1.92% السعودیة 

 DFMGI 743.00 -0.15%  دبي
 ADI 7,954.00 0.34% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,657.00 3.39% الكویت 

 BSEX 302,103.6  1.47% البحرین 
 GENERAL 32,015.00 -0.30% قطر 

 MASI 50,342.00 0.53% المغرب 
 TUN20 2,443.00 0.66% 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 7,354.65 0.13% لندن 
 DAX 12,468.01  0.08% أمانیا 

 Nikkei 225 22,079.09  0.16% الیابان 
 %0.22- 1,511.08 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.90 64.73 البرمیل  (دوالر) خام برنت 
 %1.00 58.55 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

   وزیر بریطاني یأمل أن تصل محادثات توماس كوك لنتیجة إیجابیة
قال براندون لویس وزیر الدولة لألمن في بریطانیا إنھ یأمل أن  
تخلص المحادثات بشأن مستقبل شركة توماس كوك للرحالت إلى  

إیجابیة یوم األحد.وتكافح أقدم شركة سفر في العالم من أجل  نتیجة 
البقاء بعد أن ھدد المقرضون بإلغاء صفقة إنقاذ یجري اإلعداد لھا  
منذ شھور.وقال لویس لقناة سكاي نیوز حین سُئل عن المناقشات  

ورفض التعلیق بخصوص   ".”أتمنى التوصل إلى نتیجة إیجابیة
  رزلمصدر: رویتا ستعدة لتبنیھا.الخطوات التي ستكون الحكومة م

  



 

 

  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  أصلى سھم لكل سھم  ٠٫٠٤٦٥٣٣٥٩٢٩٤  روبكس لتصنیع البالستیك 

  ٢٠١٩/ ٠٨/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  سھم لكل سھم اصلى  ٠٫٢٠  مرسیلیا المصریة الخلیجیة لالستثمار العقارى 
 

  (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   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  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   سیدى كریر للبتروكیماویات 
  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    الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٧  مصرى جنیھ  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    النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  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   الصناعات الكیماویة ابو قیر لالسمدة و    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 - دویة و الصناعات الكیماویة بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لال  عادیة   العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة   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 77.5 -3.61 3.35 955,872 74,278,856 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.52 -5.65 0.73 2,542,525 42,611,036 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.04 -8.14 1.21 920,299 9,431,913 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.35 -7.41 25.70 3,281,672 4,442,007 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.60 -9.03 30.39- 1,780,339 22,860,020 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
17.98 -7.03 19.47 2,370,591 42,439,680 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
41.50 -1.19 1.19 120,473 5,041,645 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.90 -6.81 5.48- 2,785,896 34,081,528 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.18 -9.81 27.29- 124,520 1,019,337 14.50 8.17 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.52 -9.78 32.64- 3,309,578 15,213,889 7.00 4.51 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.24 -9.68 36.72- 9,969,789 22,757,442 4.30 2.24 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
14.50 -8.17 8.21 546,139 7,864,045 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.71 -4.99 4.80- 1,327,254 12,877,957 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

11.70 
-

10.00 34.48 2,015,500 24,092,872 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

5.85 -3.94 27.45 2,818,829 16,143,904 7.06 3.34 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

1.97 -9.63 9.22- 24,152,570 48,529,808 3.00 1.93 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

23.69 -9.99 29.88 1,427,058 34,347,180 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

96.00 -9.92 18.64- 89,722 8,989,305 140.00 80.80 1.47% 
الشرقیون  النساجون 

 للسجاد 
ORWE 

9.91 -4.80 4.71- 383,012 3,879,262 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

3.78 
-

11.89 39.33- 1,734,601 6,756,020 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

8.55 
-

11.40 50.29- 2,516,443 22,051,692 23.50 8.16 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.22 
-

10.00 14.71- 3,060,056 16,349,961 7.65 5.00 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.76 -9.99 3.15- 1,791,528 12,319,354 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.80 -7.28 15.15- 2,854,346 8,046,248 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

9.00 -9.91 50.19- 2,029,043 18,619,744 23.85 7.84 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.58 -9.89 0.52 50,923,269 29,990,902 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.70 -1.46 54.99 2,320,223 6,144,418 3.25 1.48 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.00 -7.55 5.91 392,198 4,708,827 15.72 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.11 -9.88 23.85- 935,251 4,842,427 7.45 4.44 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.52 
-

10.00 52.45- 1,980,745 5,064,884 6.19 2.52 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 مسحویجب  ، 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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