
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٤/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,753.19 -1.47% 5.50% 989,263,360 173,836,042 384,696,810,872مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,925.97 -2.07% -10.41% 1,054,921,024 224,284,176 475,834,411,087مؤشر ( 
 EGX 70 (  499.93 -1.79% -27.95% 130,374,128 70,736,148 186,614,960,250مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,334.65 -1.72% -22.73% 1,119,637,504 244,572,190 571,349,695,194مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 ملیار جنیھ ٢٫٦مساھمو العز الدخیلة یقرون زیادة رأس المال لـ  
 ملیون   ٣٢٠بالم ھیلز تختار "ثروة" لتنفیذ عملیة توریق بـ

  جنیھ 
   أراب دیرى: فریزالند الھولندیة لم تتقدم بعرض للشراء  
  ملیون   ٦٠إدارة أكتوبر فارما تعتمد زیادة رأس المال بقیمة

  جنیھ 
 أكتوبر.. نظر دعوى المنتجعات السیاحیة إللغاء تعاقدات   ٣

  أراض  
  ملیار دوالر خالل   ٣٠نصار: نستھدف زیادة حجم الصادرات لـ

٢٠٢٠    
  ٥مودیز تتوقع استقرار معدالت النمو االقتصادي لمصر بین-

  سنوات   ٤خالل   ٪٦
  ألف   ٥١٫٨أشھر لتصل إلى  ٨فى  ٪ ٧٢واردات الدواجن تقفز

  طن 
  الحكومة تدرس إطالق صندوق لجذب استثمارات المصریین

  بالخارج  
 قطاع األعمال تبدأ إنشاءات مصنع إلطارات  ھشام توفیق :

  السیارات بمنطقة برج العرب 
  ٤٧مصر تدرس زیادة مساھمة "المتجددة" بمزیج الطاقة لـ ٪  

  ٢٠٣٥بحلول 
  عاماً من العمل.. "توماس كوك" تعلن إفالسھا   ١٧٨بعد  
   الصین: توصلنا لنتائج جیدة في المحادثات التجاریة مع واشنطن  
  فط لھذه االسباب ارتفاع أسعار الن  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٣  ١٦١  ٢٤  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  ملیار جنیھ ٢٫٦لـمساھمو العز الدخیلة یقرون زیادة رأس المال  

)، إن الجمعیة IRAXاالسكندریة ( - قالت شركة العز الدخیلة للصلب 
 ٢٫٥٥٣العامیة الغیر العادیة، وافقت على زیادة رأس المال المصدر من 

ملیون  ٨٢٫٤٧٩ملیار جنیھ، بزیادة قدرھا بلغت  ٢٫٦٣٦ملیار جنیھ إلى 
أن الزیادة  جنیھ.وأوضحت الشركة في بیان للبورصة، یوم االثنین، 

ً لدراسة  ٨٢٤٫٧٩٨موزعة على  ألف سھم بالقیمة العادلة للسھم، وفقا
جنیھ  ١٠٠جنیھ للسھم بواقع  ١١٧٦المستشار المالي المستقل البالغة 
ً إلیھا  جنیھ للسھم عالوة إصدار  ١٠٧٦٫٨٥للسھم قیمة اسمیة مضافا

ً للبیان.وأشارت الشركة إلى أن الزیاد ة تأتي ودون مصاریف إصدار، وفقا
ملیون سھم بنحو  ٤٢في إطار عملیة استحواذ شركة العز الدخیلة على 

ملیون سھم بنسبة  ٨٩٫٨٩٨بالمائة من أسھم العز لصناعة الصلب و ٥٦
بالمائة من أسھم مصانع العز للدرفلة على أساس القیمة العادلة   ١٠٠

ً لدراسة المستشار المالي بواقع  عز دوالر لسھم ال  ١٠٫٠٩لألسھم، ووفقا
جنیھ لسھم مصانع الدرفلة لمساھمي شركتي العز  ٢٣٫٠٧للصلب و

للصلب والدرفلة، وھم:(البنك األھلي المصري وبنك مصر والمساھمون 
األفراد) مقابل أرصدتھم الدائنة الناتجة عن استحواذ الدخیلة على أسھمھم  
في شركتي العز لصناعة الصلب والدرفلة على أساس القیمة العادلة  

ً لدراسة المستشار المالي.وفي وقت سابق، وافقت الھیئة العامة لألسھم  وفقا
-للرقابة المالیة، على نشر تقریر افصاح شركة العز الدخیلة للصلب

اإلسكندریة، لزیادة رأس المال المصدر، في إطار عملیة استحواذ الشركة 
على العز لصناعة الصلب، ومصانع العز للدرفلة.یشار، إلى أن العز 

ملیون جنیھ منذ بدایة  ٦١١٫٠٢لة للصلب سجلت صافي خسائر بلغ الدخی
ملیون جنیھ أرباح  ٤٣١٫٧٨ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

  المصدر:مباشر خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.

    ملیون جنیھ ٣٢٠بالم ھیلز تختار "ثروة" لتنفیذ عملیة توریق بـ
)، إن مجلس اإلدارة وافق على تنفیذ PHDCللتعمیر (قالت شركة بالم ھیلز 

ملیون جنیھ.وأضافت الشركة    ٣٢٠عملیة توریق مع شركة ثروة للتوریق بحوالي 
في بیان للبورصة، الیوم االثنین، أنھ تم تفویض رئیس مجلس اإلدارة، أو كل من  
عمرو حسن مصطفي، وعلى ثابت سید عضو مجلس اإلدارة مجتمعین في  

لى العقود واالتفاقیات الالزمة.وأوضحت الشركة أن األعضاء سیكون  التوقیع ع
مجتمعین في مثل حوالة محفظة القروض وعقد الخدمة والتحصیل، وتفوضیھم  
في التعاقد على حوالة محفظة حقوق مالیة من شركة بالم ھیلز إلى شركة ثروة  

، وأحمد  ملیون جنیھ.كما تم تفویض كال من محمد محمود ٣٢٠للتوریق بحوالي 
سراج الدین، وأسامة عبد المعطي، ومحمود حسن، ومصطفي عبد الرحیم "  
منفردین " في إجراءات اعتماد المحضر من الھیئة العامة لإلستثمار والمناطق 
الحرة، والتأشیر بالمحضر أمام الغرفة التجاریة والسجل التجاري وكافة الجھات  

ملیون جنیھ خالل  ٤٥١٫٤٧ بلغت الالزمة.یشار إلى أن بالم ھیلز حققت أرباحاً 
ملیون جنیھ بالفترة   ٤٣٩٫٩، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩الستة أشھر األولى من 

، مع األخذ فى االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات  ٢٠١٨المقارنة من 
ملیار جنیھ   ٣٫٣ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٢٫٥الشركة خالل الفترة إلى 

من العام الماضي.وفي المقابل تراجعت تكالیف النشاط بالنصف   بالفترة المقارنة 
ملیار جنیھ، مقابل تكالیف بلغت ملیاري جنیھ بالنصف    ١٫٤إلى  ٢٠١٩األول من 

ً بلغت  ٢٠١٨المقارن من  .وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا
اح بلغت  ملیون جنیھ خالل النصف األول من العام الجاري، مقابل أرب ٢٩١

ملیون جنیھ بالنصف المقارن من العام الماضي.وعلى أساس ربعي،   ٧٨٫٢٨
ً بلغت  ، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ بالربع الثاني من  ٣١٠٫٣حققت الشركة أرباحا

  المصدر:مباشر . ٢٠١٨ملیون جنیھ في الربع المقارن من   ٢١٥٫٧أرباح بلغت 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٠٠٫٠٠    ١٠٫٠٠  مصر  - یونیفرت  
   ٩٫٨٠    ١٫٦٧  جولدن بیرامیدز بالزا 

  ٥٫٧٧    ٤٫٠٣  ایجیفرت 
  ٤٫٩٤    ٦٩٫٩٠  فودافون

  ٤٫٨٨    ٢٫١٥  األولى لالستثمار 

 

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

 -١٨٫٨٢    ١٣٫١١   الصناعیة والھندسیة المشروعات 
 -١٤٫٥٨    ٠٫٨٢  لكح جروب 

 -١١٫٣٨    ٢٫٨٨  سوھاج الوطنیة 
 -١٠٫١٥    ١٧٫٠٠  مصر بنى سویف لالسمنت 

 -١٠٫٠٠    ٢٫٢٥  رمكو 

  

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

  ٧٥٫٠٠    ٢٩٩،٠٨٨،٦٤٠  البنك التجاري الدولي 
  ٥٫٨٥    ١٢٩،٥٩٨،٠٨٠  مستشفي كلیوباترا 

  ٢٣٫١٠    ٦٢،٩٦٥،١٠٤  مصر الجدیدة لالسكان 
  ١٫٨١    ٤٩،٠٥٣،٠٢٨  بالم ھیلز 

  ١٢٫٢٦    ٤٦،٩٧٥،٨٠٤  السویدى الیكتریك 

  

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

  ٠٫٥٣    ٥٢،٧٨٢،١٨٢  لالستثمار القابضة اوراسكوم 
  ١٫٨١    ٢٥،٩٤٠،٨٩٣  بالم ھیلز 

  ٥٫٨٥    ٢١،٦٠٧،١٨٩  مستشفي كلیوباترا 
  ٢٫٠٦    ١٩،٩٧٢،٧٦٧  القلعة 

  ٠٫٦١    ١٩،٥١٧،٧١٥  بورتو القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  شراء  أراب دیرى: فریزالند الھولندیة لم تتقدم بعرض لل
انتھت مدة الفحص النافى للجھالة من جانب شركة «فریزالند كامبینا 
إنترناشونال ھولدنج» الھولدنیة على شركة العربیة لمنتجات األلبان أراب  

باندا دون أن تتقدم األخیرة بعرض شراء على أسھم شركة  –دیرى 
تقدم  األلبان.وكانت «أراب دیرى» قد أعلنت فى یونیو الماضى، عن 

ا لالستحواذ   ً الشركة الھولندیة بطلب إلجراء الفحص النافى للجھالة تمھید
على أسھمھا، فى إطار االستحواذ على كامل أسھمھا من 
البورصة.وأوضحت «أراب دیرى» فى بیانھا للبورصة أن المدة القانونیة 
المسموح للشركة الھولندیة بالفحص النافى لـ«أراب دیرى» قد انتھت ولم  

م األخیرة بأى عرض شراء، ولكن ذلك ال یعنى توقف العرض  تتقد
» إحدى شركات األلبان متعددة  FCIبصورة نھائیة.جدیر بالذكر أن «

ألف عضو من  ١٢الجنسیات مقرھا ھولندا، ویملك أسھمھا أكثر من 
دولة حول  ١٠٠المزارعین بھولندا وألمانیا وبلجیكا، وتعمل فى أكثر من 

بلغ إجمالى مبیعاتھا   ٢٠١٨ا وأفریقیا، وفى عام العالم فى أوربا وآسی
ملیار یورو.وبنھایة یولیو الماضى، كشفت شركة «جى سى  ١١٫٦

التابع لمجموعة «جلف كابیتال» لالستثمار  –إكویتى» لالستثمار المباشر 
عدم االستحواذ على كامل أسھم أراب دیرى، لعدم   –المباشر اإلماراتیة 

»  GCEPتوسیعة لـ«باندا» مع إستراتیجیة « توافق إستراتجیة الخطة ال
االستثماریة.كل الخیارات متاحة لدى المساھمین الرئیسیین بشركة األلبان  
الستكمال التوسع أو التخارجوعلمت «المال» أن كل الخیارات متاحة لدى 
المساھمین الرئیسیین فى «أراب دیرى» سواء باستكمال تلقى عروض  

ذ الخطة التوسعیة المتفق علیھا بزیادة  جدیدة لشراء حصصھم، أو تنفی
رأسمال شركة األلبان، والتوسع بالصناعات المكلمة، وسیتم عرض األمر 
على اجتماع مجلس اإلدارة المقبل بالشركة.وفى أغسطس الماضى،  
كشفت «أراب دیرى» عن تقدمھا بمستندات تتضمن قید أسھم زیادة رأس  

 ١٠٠ملیونا بزیادة  ١٦٠ھ إلى ملیون جنی ٦٠مالھا المصدر والمدفوع من 
ملیون سھم بقیمة اسمیة للسھم جنیھ، والزیادة   ١٠٠ملیون، موزعة على 

ا عن طریق اكتتاب قدامى  ً مسددة من األرصدة الدائنة للمساھمین ونقد
المساھمین.وخالل النصف األول من العام الحالى، حققت «أراب دیرى»  

خالل الفترة نفسھا من  ملیون ٨٫٨٤ملیون جنیھ مقابل  ٢٠صافى ربح 
.وارتفعت مبیعات «أراب دیرى» خالل  ١٦٢العام الماضى، بنمو %

ملیون جنیھ بنھایة یونیو،   ٦١٤٫٨٩لتصل إلى  ٢٠١٩النصف األول من 
ملیون جنیھ خالل الفترة نفسھا من العام الماضى.وتتولى  ٥٧٨٫٦٦مقابل 

ر لبیع األسھم  شركة «سى آى كابیتال» لترویج وتغطیة االكتتابات كمستشا
المملوكة لمجموعة «بایونیرز» بـ«أراب دیرى».جدیر بالذكر أن الربع 

شھد منافسة شرسة بین كل من «بایونیرز» المالیة،  ٢٠١٥األول من عام 
و»الكتالیس» الفرنسیة و»أرال» السویدیة والسھم السعودیة، و»باراس»  

» فى حسم الھندیة، لالستحواذ على «أراب دیرى»، ونجحت «بایونیرز 
الصفقة فى النھایة بعد منافسة شرسة مع «الكتالیس»، وصلت إلى إجراء  

جنیھ للسھم،   ٧١٫١١مزایدة مغلقة، تقدمت فیھا «بایونیرز» بأعلى سعر 
ملیون، لترتفع حصتھا إلى  ٢٥٥من «أراب دیرى» بقیمة  ٥٢لتشترى %

ر من رأسمال شركة األلبان.واتجھت «بایونیرز» بعدھا إلى تطوی ٧٠%
وتحدیث «أراب دیرى»، والعمل على زیادة طاقتھا اإلنتاجیة وتنویع 
منتجاتھا ورفع حصتھا السوقیة، مع العلم أن «أراب دیرى» تكبدت  

ا ٢٠١٤ملیون جنیھ بنھایة عام  ٢٩٫٤خسائر بقیمة  ً ، ولكنھا حققت أرباح
ا  ٢٠١٨ملیونا بنھایة  ٤١بنحو  .ویتوزع ھیكل ملكیة «أراب دیرى» حالیً
تتبع شركة «بایونیرز» القابضة المالیة سواء بصورة  ٧٠% بواقع

 ١٢و%  ١٥٫٢مباشرة أو غیر مباشرة، والمساھمة ھدى عباس بنحو %
  المصدر:المال لشركة بركة للتجارة واالستثمار، والباقى أسھم حرة التداول.

  ملیون جنیھ  ٦٠إدارة أكتوبر فارما تعتمد زیادة رأس المال بقیمة 
) عن اجتماع مجلس  OCPHأعلنت شركة أكتوبر فارما لألدویة (

.وأضافت الشركة في ٢١/٠٩/٢٠١٩اإلدارة یوم السبت الموافق 
بیان للبورصة المصریة، أن المجلس وافق على زیادة رأس المال  

جنیھ، و زیادة رأس المال (المصدر  ملیون  ٦٠بزیادة نقدیة قیمتھا 
ملیون   ١٢٠ملیون جنیھ إلى  ٦٠المرخص بھ) من  -المدفوع –

جنیھ بواقع سھم بالقیمة االسمیة لكل سھم.وفي السیاق ذاتھ قرر 
بعد تغیر   ٢٠١٩المجلس إغالق فرع اإلمارات اعتبارا من أكتوبر 

  البورصة المصریةالمصدر:الظروف التي أنشأ على أساسھا.

    أكتوبر.. نظر دعوى المنتجعات السیاحیة إللغاء تعاقدات أراض ٣

)، إنھ تم تحدید  EGTSقالت شركة المصریة للمنتجعات السیاحیة (
أكتوبر المقبل "قضاء مستعجل"؛ للنظر في دعوى اللغاء   ٣یوم 

تعاقدات على أراضي تم بیعھا.وأضافت الشركة في بیان للبورصة،  
  ٤اإلجراءات القانونیة بشأن إلغاء تعاقدات یوم االثنین، أنھ تم اتخاذ 

ملیون  ٤٠٫٩٠٦بقیمة  ٢٠١٥قطع أراضي كان تم بیعھا في یونیو 
ألف متر مربع.وأوضحت الشركة أن   ٣٤٢دوالر، على مساحة 

ً لجداول   شروط التعاقد كانت تتضمن أن یقوم العمیل بسداد وفقا
إجمالي   سنوات، إال أن ٥زمنیة تتراوح مدتھا من عام ونصف إلى 

ملیون دوالر.یشار   ١٠٫٤٢٣المبالغ التي تم سددھا حتى اآلن بلغت 
إلى أن المصریة للمنتجعات السیاحیة سجلت صافي خسائر بلغ  

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو الماضي،   ١٢٫٨٣
ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العام   ٩٫٣١مقابل 

راجعت خسائر الشركة حیث بلغت الماضي.وعلى أساس ربعي، ت
ملیون جنیھ خالل الربع الثاني من العام الجاري، مقابل   ٧٫٣

.وارتفع إجمالي  ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل نفس الربع من  ١٠٫٠٤
إیرادات الشركة خالل الستة أشھر األولى من العام الجاري حیث  

 ٥١٫٩٥ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٨١٫٠١وصلت لنحو 
نیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وفي المقابل، ارتفع  ملیون ج

ملیون   ٨٦٫٥٨إجمالي تكالیف النشاط بالنصف األول لتصل إلى 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من   ٥٠٫٨٢جنیھ بنھایة یونیو، مقابل 

.وبشأن القوائم المستقلة النصفیة، ارتفعت خسائر الشركة ٢٠١٨
  ٧٫٣١ھ بنھایة یونیو، مقابل ملیون جنی ٤٤٫٣٤حیث سجلت نحو 

ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.ونوھت  
الشركة إلى أنھا تقوم بالتركیز على بیع وحدات اإلسكان السیاحي،  
مع األخذ في االعتبار أن المعایر المحاسبیة تجعل الشركة ال تتمكن  

یل مما یؤدي  من االعتراف بإیراد بیع الوحدة إال بعد تسلیمھا للعم
إلى تأخر االعتراف المحاسبي بالمبیعات التعاقدیة حیث أن دورة  
اإلنتاج في صناعة التطویر العقاري والوقت الالزم لتسلیم  

سنوات.وأضافت أن تحقیق   ٤إلى  ٣المنتجات تطلب مابین 
اإلیرادات من المبیعات التعاقدیة التراكمیة سیظھر أثرة في بیان  

  المصدر:مباشر .٢٠٢٠یة من األرباح والخسائر بدا

 

  



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
   ٢٠٢٠ملیار دوالر خالل   ٣٠نصار: نستھدف زیادة حجم الصادرات لـ  

كشف المھندس عمرو نصار وزیر التجارة والصناعة، عن استھداف 
 ٣٠الوزارة الوصول بحجم الصادرات المصریة غیر البترولیة لنحو 

.أشار الي ان الوزارة تسعي خالل  ٢٠٢٠خالل العام المقبل ملیار دوالر  
الفترة المقبلة لمواصلة خطط التنمیة الصناعیة وتعمیق التصنیع المحلي 

والرامیة  ٢٠٢٠وترشید االستیراد وفقا الستراتیجیة التنمیة الصناعیة 
سنویا، موضحا ان الحكومة بصدد   ٪٨لرفع معدل النمو القطاعي ل

إللكترونیة الخاصة باألراضي الصناعیة لتشمل تیسیر اطالق البوابة ا
اجراءات التخصیص وعمل الیات واضحة للتسعیر.تابع نصار ان  
الحكومة تتطلع بأن یكون تخصیص األراضي الصناعیة الجدیدة بتكلفة 
أعمال الترفیق فقط دون ایة ھوامش ربحیة اخري بما یزید من جاذبیة 

یاق اخر أوضح وزیر الصناعة ان  اسعار االراضي االستثماریة.وفي س
ھناك لجنة تضم الوزارة مع وزارتي المالیة والنقل لتفعیل منظومة الشباك  
الواحد بالموانئ لتیسیر حركة دخول وخروج السلع والمنتجات للسوق  

  المصدر: أموال الغدالمحلیة.

  ألف طن   ٥١٫٨أشھر لتصل إلى  ٨فى  ٪٧٢واردات الدواجن تقفز 
أشھر من العام الحالى،   ٨قفزت واردات الدواجن المجمدة، خالل أول 

، مدفوعة بزیادة حجم واردات وزارة التموین وبعض  ٧٢بنسبة %
نتج  شركات القطاع الخاص لتغطیة احتیاجاتھا البیعیة، أثر ذلك على المُ

مبیعات منذ موسم األضحى األخیر، ما دفع الحكومة المحلى مع ركود ال
لتعلیق االستیراد بحسب الحاجة.قالت مصادر فى الھیئة العامة للرقابة 

َّ حجم واردات الدواجن ارتفع خالل أول   ٨على الصادرات والواردات، إن
قابل  ٥١٫٨لتبلغ  ٢٠١٩أشھر من  ألف طن فى الفترة  ٣٠٫١ألف طن مُ

لة لھا من ال ِ قاب ً فى ٢٠١٨عام المُ  ٢٠١٨.كانت الواردات متراجعة إجماال
ُسجل ٧٢٫٣بنسبة تصل إلى %   ٢٨٢٫٣ألف طن، فى مقابل  ٥٧٫٦، لت

.قال نبیل درویش، رئیس اتحاد مُنتجى ٢٠١٧ألف طن خالل العام 
ً، مع   َّ زیادة الواردات العام الحالى، أثرت على األسواق كثیرا الدواجن، إن

نتج المحلى، وانخفاض طلبات المُستھلكین منذ   ارتفاع المعروض من المُ
موسم عید األضحى األخیر.أوضح «درویش»، أن زیادة اإلنتاج المحلى 
وانخفاض طلبات المُستھلكین، دفعا السوق نحو أسعار أقل من حد التكلفة 

ً،   ١٩جنیھات للكیلو، لیبلغ فى المتوسط نحو  ٤و ٣بقیم تتراوح بین  جنیھا
نتجین، وبالتالى وقت صدور القرار، وھو م ا تسبب فى أضرار للمُ

اإلنتاجیة فى النھایة.أضاف: «كل ذلك دفع الحكومة نحو تعلیق استیراد  
مدة للحفاظ على االستثمارات المحلیة، على أن یتم االستیراد   َ الدواجن المُج
َصة  بحسب الحاجة فى المُستقبل، بشرط الحصول على موافقة اللجنة المُخت

یراد مع السوق المحلى».شمل قرار تعلیق االستیراد،  بتوفیق أوضاع االست
تورید شركات الدواجن المحلیة احتیاجات وزارة التموین وجھاز الخدمة 
الوطنیة التى یوفرانھا للمستھلكین عبر منافذ البیع المُختلفة، ویُجرى اتحاد  
فاوضات مع الجھتین لتحدید الكمیات وھامش   ً، مُ نتجى الدواجن، حالیا مُ

المُناسب.قالت مصادر فى وزارة الزراعة، فى تصریحات سابقة، الربح 
َّ ھامش الربح الذى ترغب فیھ الشركات یدور حول % ً  ١٠إن ، ویتم حالیا

التفاوض بشأن تحدید عناصر تكالیف اإلنتاج التى بناءً علیھا سیتم تحدید  
ً، كسبت أسعار الدواجن الحیة جنیھین األسبوع   السعر النھائى.محلیا

قابل تكالیف اإلنتاج الحالى ، ما اعتبره المربون زیادة طفیفة فى مُ

  
 ٪٦-٥مودیز تتوقع استقرار معدالت النمو االقتصادي لمصر بین 

  سنوات   ٤خالل 
توقع كوستنیس كوبریس نائب رئیس  مؤسسة مودیز للتصنیف 

نتیجة  ٪٦-٥مصر ما بین االئتماني، تتراوح معدالت النمو ب
اإلصالحات االقتصادیة وتحریر سعر الصرف واقرار قوانین 
االستثمار واالفالس.وأوضح خالل مؤتمر ” مستقبل االستثمار في 
مصر.. رؤیة رجال االعمال، أن  نظرة المؤسسة  لالقتصاد المصري 
مازالت  ایجابیة و عند مستوي مستقر.وأكد كوبریس أن سداد الحكومة 

صریة لمستحقات الشركاء األجنبیة خالل الفترة األخیرة ساھم في الم
نمو قطاع النفط مدعوما باالستخراجات النفطیة الجدیدة األمر الذي 
سیؤدي إلي تحسین میزان المدفوعات وزیادة معدالت التصدیر 
النفطیة.وذكر أنھ من المتوقع  أن تتراوح أسعار النفط وفقا لخام 

الرا نتیجة تباطؤ االقتصاد العالمي وخطورة دو ٧٠ -٥٠تاكسیس بین 
في عملیات التورید.وأضاف أن التصعید العالمي مع إیران قد یرفع تلك 
االسعار العالمیة للنفط الي مستویات اكبر.ونوه  بأن مستویات الدیون 
لمصر التزال مرتفعة وتمثل مخاطر علي مستوي السیولة لكونھا دیون 

كومة بدأت في اتخاذ خطوات صارمة قصیرة األجل، مضیفا أن الح
لمقابلة االرتفاع الكبیر في المدیونیة عبر تقلیل نسبة اإلنفاق الحكومي 
علي األجور بجانب تخفیض مستویات الدعم.وطالب بضرورة 
االستھداف الفئات الصحیحة للمواطنین االقل دخال أو الفقراء االمر 

ح االقتصادیة، بشكل یضمن تحقیق أھداف إیجابیة لبرنامج اإلصال
مشیرا إلى أنھ ال یزال ھناك عوائق ھیكلیة لزیادة مساھمة القطاع 
الخاص في مصر لخلق بیئة عادلة بین القطاع الخاص والشركات 
الحكومیة.و اقترح منح القطاع الخاص حوافز بشكل یضمن زیادة 
معدالت التوظیف وتخفیض معدالت البطالة.وقال إن فاعلیة الحكومة 

لي الفساد التزال ضعیفة لكنھا تحسنت نسبیا علي اثر والسیطرة ع 
اإلصالحات األخیرة لكنھا تحتاج إلي مزیدا من اإلصالحات لخلق 

  المصدر: أموال الغدمؤسسات أكثر قوة.

  الحكومة تدرس إطالق صندوق لجذب استثمارات المصریین بالخارج  
بالخارج، یتضمن تدرس الحكومة إطالق صندوق استثماري للمصریین 

مشاركة المصریین بالخارج في استثمارات صحیة وتعلیمیة وغیرھا 
من الجوانب التي تتمتع بمناخ جید وآمن الستثمار أموالھم وفرص 
االستثمار العقاري وإدارة األصول، والخدمات المالیة غیر المصرفیة، 

ة واالكتتاب العام.وعقدت السفیرة نبیلة مكرم، وزیرة الدولة للھجر 
وشئون المصریین بالخارج مجموعة من خبراء االقتصاد والتخطیط 

)؛ لمناقشة آلیة ODINممثلین عن شركة اودن لالستثمارات المالیة (
تقدیم االستفادة القصوى للمصریین بالخارج في المجاالت االستثماریة 
المختلفة، وطرح كافة الخدمات الممكنة والمنتجات االستثماریة 
للمصریین بالخارج، لتوفیر فرص لمشاركة المصریین في الخارج في 

قیق المشروعات المختلفة التي تطلقھا الدولة، في إطار رؤیة مصر لتح
.أشارت مكرم إلى الجھود التي تسعى ٢٠٣٠أھداف التنمیة المستدامة 

لخدمة المصریین بالخارج، والعمل على توفیر الفرص التي تالئمھم في 
مجاالت االستثمار المختلفة.اوضحت أن المصریین بالخارج مصدر 
مھم لدعم جھود التنمیة، وأن مشاركتھم في بناء الوطن مثلت طوق 

ّ بھا الوطن.وتابعت وزیرة الھجرة النجاة في أص عب الظروف التي مر



 

 

المُرتفعة، وقالوا: «ما زال السوق فى حاجة ماسة لزیادة األسعار.. 
وطالبنا وزارة الزراعة أكثر من مرة بالتدخل وحل األزمة».اعتبر ماجد  
ربى دواجن، أن أسعار الدواجن الحالیة من أرض المزرعة ال   عثمان، مُ

ذكرة إلى وزارة الزراعة تتناسب م ع واقع السوق، وقال: «رفعنا مُ
بضرورة تحدید ھامش ربح وحد أدنى ألسعار البیع من المزرعة؛ لمنع 
تدخل السماسرة والوسطاء بالتحكم فى السوق، لكن لم یصلنا رد 

    المصدر: صحیفة البورصةبعد».

ت  ھشام توفیق: قطاع األعمال تبدأ إنشاءات مصنع إلطارات السیارا 
 بمنطقة برج العرب 

قررت وزارة قطاع األعمال تنفیذ مصنع لتصنیع اإلطارات من خالل  
شركة النقل والھندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمیاویة، وذلك  
من مواردھا الذاتیة، بعد فشل المفاوضات مع أكثر من شركة أجنبیة 

ألعمال العام،  للدخول فى شراكة. صرح بذلك ھشام توفیق، وزیر قطاع ا
ً إنھ  خالل اجتماعھ مع جمعیة رجال أعمال اإلسكندریة أمس األول، قائال

ألف متر مربع بمنطقة برج  ١٨٠من المقرر إنشاء المصنع على مساحة 
ً أعمال تخطیط أرض المصنع الجدید.   العرب الصناعیة، التى تشھد حالیا

مصنع شركة ولفت إلى أن السوق المحلیة لیس بھا مصانع إطارات سوى 
ً إلى أن   بریللى اإلیطالیة، وجمیع إنتاجھا مخصص للتصدیر، مشیرا
االستیراد سیكون أھم منافس لشركة النقل والھندسة.وأوضح أن خطة 
تطویر الشركة، تشمل التركیز على تصنیع إطارات الجرارات الزراعیة، 
لتلبیة احتیاجات السوق المحلیة والتصدیر، ثم سیارات الركوب  

  ٦نات. ولفت إلى أن محافظة اإلسكندریة سحبت من الشركة قرابة والشاح
أالف متر مربع بمنطقة سموحة، بغرض توسعھ أحد شوارعھا ویجرى 
بحث التعویض بأرض بدیلة فى مناطق صناعیة، أو التسویة المادیة مع  
المحافظة.وأكد أن الوزارة لن تقوم بإنشاء مصانع جدیدة باإلسكندریة، 

ً أن بھا  أراض كثیرة للوزارة.وتابع: تم االتفاق مع ھیئة موضحا
المجتمعات العمرانیة الجدیدة على استغالل مساحات من األراضى التابعة 
ً، وأشار إلى أنھ یوجد   للوزارة وشركاتھا بمنطقة محور المحمودیة سكنیا

  قطعة أرض سیتم استبدالھا بأراض داخل مدینة برج العرب.  ١٢

ً من مزادات الوجھ القبلي.. وتعمیم   ٥٣القابضة للغزل اشترت  قنطارا
  المنظومة الجدیدة العام المقبل

وفى سیاق أخر أعلن وزیر قطاع األعمال، أن حجم ما تم شرائھ من 
خالل مزادات القطن التى تم إجراؤھا بمحافظتى الفیوم وبنى سویف 

جنیھ،  ٢١٠٠ألف قنطار، ومنذ أیام بدأ الشراء بسعر  ٥٣وصل إلى 
للقنطار بسبب ھزات السوق العالمیة.وأضاف: أن   ٢٠٠٠لى انخفضت إ

تجربة المزاد رغم أنھا فى مھدھا إال أنھا ناجحة، خاصة أننا تلقینا 
ً من شركات أجنبیة لشراء المحصول بواقع  جنیھ للقنطار.  ٢٣٠٠عروضا

فقط من حجم القطن   ٪ ١٠وأكد أن التجربة خالل العام الجارى كانت على 
ألف فدان، ومن المقرر أن یتم تعمیمھا العام المقبل  ٢٨المصرى، بواقع 

على جمیع المحافظات.وأوضح أنھا أشبھ ببورصة القطن التى كانت تعقد  
فى اإلسكندریة بمنطقة مینا البصل. ولفت خالل االجتماع إلى أنھ تم وضع  
خطة للنھوض بصناعة الغزل والنسیج وحلیج األقطان، خاصة أن حجم  

ملیار جنیھ.وتوقع تحقیقھا إیرادات   ٢٫٥غزل تتخطى خسائر القابضة لل
  المصدر: المالملیار جنیھ بعد تطبیق الخطة. ٢تصل إلى 

  

  

أن الوزارة حریصة على مناقشة ما یتعلق بالمصریین بالخارج 
وإدماجھم في المشروعات القومیة التي تطلقھا الدولة، وغیرھا من 
المشروعات.ولفتت الى ان الوزارة تسعى لالستفادة من أفكار خبراء 

دارة األصول، مؤكدة أن التعاون مع االقتصاد واالستثمار والتمویل وإ
مختلف الجھات یمنح فرصة االستفادة من التجارب واألفكار المطروحة 
ا آمنة  وإمكانیة تنفیذھا بما یھدف للصالح العام للوطن، ویقدم فرصً
ا على  لالستثمار للمصریین بالخارج.وقالت مكرم أن الوزارة تعمل حالیً

عداد النطالق مؤتمر «مصر استكمال الخطوات النھائیة من االست
تستطیع باالستثمار»، وطرح المزید من الفرص االستثماریة التي تخدم 
المصریین بالخارج الستثمار أموالھم في المشروعات المختلفة.وفى 
سیاق متصل أوضح الخبراء الحاضرون أن ھناك صندوقا الستثمار 

ا اإل عداد لتأسیس المصریین بالخارج في المجال العقاري، كما یتم حالیً
صندوق استثمار المصریین بالخارج لالستثمار والتنمیة بالتنسیق مع 
الھیئة العامة للرقابة المالیة.وتابع الخبراء أنھ من المقرر إطالق منصة 
إلكترونیة لتیسیر التواصل بین المستثمرین من المصریین بالخارج 

للدولة  وتوضیح الفرص االستثماریة بما یسھم في جذب االستثمارات 
ودعم خطط التنمیة.یذكر ان شركة “أودن” لالستثمارات المالیة تاسست 

، امتدادا لشركة المصریین بالخارج لالستثمار، وساھم ١٩٨٤في عام 
في تأسیسھا عدد كبیر من المصریین بالخارج والجالیات المصریة، 

    المصدر: صحیفة البورصةللمساھمة في التنمیة المستدامة في مصر.

بحلول  ٪٤٧درس زیادة مساھمة "المتجددة" بمزیج الطاقة لـمصر ت 
٢٠٣٥ 

ً زیادة نسبة مساھمة  قال وزیر الكھرباء المصري، إن بالده تدرس حالیا
ً  ٤٧إلى  ٢٠٣٥الطاقة المتجددة في مزیج الطاقة بحلول  بالمائة ارتفاعا

ً.وأضاف محمد شاكر في بیان، یوم  ٤٢من  بالمائة المقدرة سابقا
ً بالتعاون مع أحد بیوت الخبرة االثنین،  إنھ یتم عمل دراسة حالیا

ً للطاقة بھدف زیادة  العالمیة في وضع استراتیجیة للمزیج األمثل فنیا
بالمائة.وأشار وزیر الكھرباء، إلى أن ھناك العدید من  ٤٧النسبة إلى 

اإلجراءات التى قد اتخذھا قطاع الكھرباء للتغلب على مشكلة انقطاع 
،وأوضح أن إجمالى ٢٠١٥ھربائىحتى تم االنتھاء منھا عام التیار الك

القدرات الكھربائیة التى تم إضافتھا إلى الشبكة الكھربائیة الموحدة 
ألف میجاوات وذلك  ٢٥خالل األربع سنوات الماضیة  بلغت أكثر من  

.وأشار إلى أن قدرات التولید الكھربائیة المتاحة  لدي ٢٠١٨بنھایة عام 
ریة، أصبحت كافیة للوفاء بمتطلبات المستثمرین فى سائر الدولة المص

  المصدر:مباشر أنحاء الجمھوریة من الطاقة الكھربائیة.

  



 

 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    عاماً من العمل.. "توماس كوك" تعلن إفالسھا ١٧٨بعد 

أعلنت شركة الرحالت البریطانیة "توماس كوك" أنھا دخلت في تصفیة 
إلزامیة مع التنفیذ الفوري لذلك، عقب فشل مفاوضات اإلنقاذ  

ً، في بیان األحد،   ١٧٨المالي.وذكرت "توماس كوك" التي تعمل منذ  عاما
أنھ تم تقدیم طلب إلى المحكمة العلیا من أجل التصفیة اإللزامیة للشركة 
قبل بدء تعامالت الیوم، وأن الطلب تمت الموافقة علیھ من أجل تعیین 

ارس القضائي الرسمي كمأمور لتصفیة الشركة.واعتذر بیتر فانھاوسر الح
الرئیس التنفیذي لـ"توماس كوك" من الموظفین والعمالء والموردین 
ً بالغ الحزن للشركة التي كانت رائدة   : "یعد ذلك یوما ً والشركاء، قائال
ً لمالیین األفراد حول  ً ممكنا لبرامج الرحالت/ وجعلت السفر أمرا

ً جویة لـ العالم  ١٩".وتدیر "توماس كوك" فنادق ومنتجعات وخطوطا
ً داخل  ألف شخص.ومع   ٢١دولة، وتوظف  ١٦ملیون شخص سنویا

ألف مسافر بریطاني معلقین نتیجة إلغاء   ١٦٠إفالس الشركة فإنھ یوجد 
رحالتھم.وتدخلت الحكومة البریطانیة وأطلقت عملیات ضخمة إلعادة  

بوریس جونسون رئیس الوزراء البریطاني المسافرین إلى أوطانھم.وعلق 
على خبر اإلفالس بأن الحكومة رفضت خطة إنقاذ "توماس كوك" بقیمة 

ملیون دوالر) ألن تنفیذ ذلك سیكون بمثابة  ١٨٧ملیون إسترلیني ( ١٥٠
إرساء لمخاطر أخالقیة.وأضاف جونسون: "الموقف صعب للغایة 

بذل قصارى جھدنا من ونشاطر عمالء توماس كوك في مشاعرھم، ونعد ب
أجل إعادتھم إلى منزلھم".وتراكمت الدیون على "توماس كوك" حتى 

ملیار دوالر، ومنعتھا تلك الدیون من االستجابة إلى  ٢٫١وصلت إلى 
ً.ومع تراكم الدیون على مدى  المنافسة اإللكترونیة التي انتشرت مؤخرا

ة لم یكن أمامھا  السنوات نتیجة الصفقات في األوقات الخاطئة؛ فإن الشرك
مالیین رحلة سنویة فقط لتأمین مدفوعات الفوائد لدیھا،   ٣سوى تأمین 

  مباشرالمصدر:  وھو األمر الذي صعب تنفیذه.

 ارتفاع أسعار النفط لھذه االسباب 
ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة بفعل شكوك حیال مدى   

ل بعد ھجوم على أكبر سرعة استئناف السعودیة إمدادات الخام بالكام
منشأة معالجة في المملكة العربیة السعودیة واستمرار التوترات الشدیدة  

دوالر  ٦٥٫٥٠في الشرق األوسط.وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت إلى 
سنتا بما   ٧٦دوالر مرتفعا  ٦٥٫٠٤للبرمیل، وسجل عقد أقرب استحقاق 

رینتش.وسجل خام  بتوقیت ج ٠٦٤٥بالمائة بحلول الساعة  ١٫١٨یعادل 
سنتا  ٦٤دوالر للبرمیل، بزیادة  ٥٨٫٧٣غرب تكساس الوسیط األمریكي 

دوالر.ورغم جھود   ٥٩٫٣٩بالمائة بعدما سجل في وقت سابق  ١٫١أو 
السعودیة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لطمأنة األسواق العالمیة 

اري بعد الھجوم  على قدرتھا استئناف اإلنتاج بالكامل في نھایة الشھر الج
الذي وقع في منتصفھ، فإن شكوك العمالء والتجار مستمرة. وأدى الھجوم  
لتوقف نصف إنتاج المملكة النفطي.وغیرت أرامكو السعودیة المملوكة 
للدولة بعض الشحنات إلى أنواع خام أخرى وأرجأت تسلیم شحنات خام  

توترات في ومنتجات مكررة للعمالء لعدة أیام بعد الھجوم.وتصاعدت ال
الشرق األوسط بعد الھجوم، وقال البنتاجون إنھ أمر بنشر قوات إضافیة 
في منطقة الخلیج لتعزیز الدفاعات الجویة والصاروخیة للسعودیة.قال  
وزیر الخارجیة األمریكي مایك بومبیو أمس، األحد، إن القوات التي تقرر 

یات المتحدة تسعى إرسالھا لمنطقة الخلیج "للردع والدفاع" مضیفا أن الوال

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,976.00  -0.49% السعودیة 

 DFMGI 743.00 0.06%  دبي
 ADI 7,954.00 0.34% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,572.00 -0.24% الكویت 

 BSEX 311,471.4  3.10% البحرین 
 GENERAL 31,533.00 -0.69% قطر 

 MASI 49,559.00 -1.55% المغرب 
 TUN20 2,433.00 -0.40% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,949.99  0.06% أمریكا 
 S&P 500 2,991.78  -0.01% أمریكا 
 NASDAQ 8,112.46 -0.06% أمریكا 

 FTSE 100 7,339.13 0.18% لندن 
 DAX 12,342.33  -1.01% أمانیا 

 Nikkei 225 22,098.84  0.09% الیابان 
 %0.09- 1,522.96 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.77- 64.39 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.63- 58.19 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

    واشنطنالصین: توصلنا لنتائج جیدة في المحادثات التجاریة مع 
قال مسؤولون في الصین إنھ تم التوصل إلى نتائج جیدة في  
المحادثات التجاریة مع الوالیات المتحدة في األسبوع  
الماضي.وتأتي تصریحات بكین بعدما ألغى الوفد التجاري الصیني  
الذي كان في زیارة الوالیات المتحدة زیارة إلى المزارع األمریكیة 

لتي كانت مقررة في األسبوع الجاري بعد  في مونتانا ونیبرساكا، وا 
انتھاء المحادثات، ما تسبب في شكوك تجاه نجاح المفاوضات.وقال  
الممثل الزراعي للصین في المحادثات التجاریة مع واشنطن في  
تصریحات نقلتھا وسیلة اإلعالم الصینیة "یاشي" أمس األحد، إن  

اوضات الوشیكة  المحادثات كانت بناءة، كما أنھا أعدت لجولة المف
في أكتوبر/تشرین األول المقبل، بحسب وكالة "رویترز".وأضاف  
ھان جون أنھ كان ھناك نتائج جیدة للمفاوضات في مجال الزراعة،  
ً".أما عن أسباب إلغاء   ً صریحا "حیث أن الجانبین تبادال تواصال
الزیارة إلى المزارع األمریكیة فصرح المسؤول الصیني بأن زیارة  

تم التخطیط لھا بشكل منفصل عن المحادثات التجاریة،  المزارع 
ً إلى أن الجانب األمریكي صرح بأنھ سیبعث بدعوة أخرى  مشیرا

ً الحق.   مباشرالمصدر:  للزیارة في وقتا



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ) سھم لكل سھم اصلي ٠٫١٠٠٠٠٠٠٤٩٣٦(   للتجارة اسیوط االسالمیة الوطنیة 
  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  سھم لكل سھم أصلى  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/ 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  لالسمنت مصر بنى سویف 
  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/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  جنیھ مصرى لكل سھم  ٤٫١٦٦٧  لالتصاالت فودافون مصر 

  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   لالستثمار والتعمیر زھراء المعادى 
  ٢٠١٩/ ٠٢/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/٠٥  جنیھ  ١٫٢٣٧٩٢٥٢٧١٢القسط الثانى   الوطنیة لمنتجات الذرة 

  ٢٠١٩/ ٠٣/١٠  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  جنیھ للسھم  ٠٫٣٠٠  القناة للتوكیالت المالحیة 
  ٢٠١٩/ ١٠/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  جنیھ مصرى للسھم  ١  التعلیمیة العاشر من رمضان للتنمیة والخدمات 

  ٢٠١٩/ ١٤/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/١٠  جنیھ للسھم  ٠٫٠١٧٥  عبر المحیطات للسیاحة
  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  جنیھ مصرى  ٠٫٢٠الثانى القسط   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   الجمعیةنوع   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   لالسمدة و الصناعات الكیماویة ابو قیر   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   المعدنیة االسكندریة للزیوت   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  ٢٣الكیلو 

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

 لتجنب الحرب مع إیران. 



 

 

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة بقاعة   عادیة   العربیة 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 

سعر  أقل 
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي   
 (مصر) 

COMI 75.0 -3.49 0.01 3,945,656 299,088,640 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
17.49 4.36 6.65 2,472,553 43,057,088 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
9.47 -7.61 4.54- 1,915,899 19,129,726 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.30 -3.99 21.04 819,965 1,081,816 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.26 -4.52 32.27- 3,713,284 46,975,804 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
17.70 -1.12 17.61 1,827,127 33,356,442 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
40.75 -2.63 0.63- 13,415 552,296 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.46 -6.30 8.98- 1,687,041 19,786,394 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.50 3.79 24.44- 859,087 7,302,248 14.50 8.17 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.20 -8.70 37.41- 3,288,154 14,416,538 7.00 4.14 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.06 -9.65 41.81- 19,972,767 43,239,308 4.30 2.06 2.24% 
اكتوبر  السادس من  

  - للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

14.67 1.88 9.48 1,548,502 22,809,426 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.72 0.21 4.71- 903,202 8,690,891 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.29 2.85 41.26 651,798 7,849,095 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

5.85 2.09 27.45 21,607,189 129,598,080 7.06 3.34 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

1.81 -9.95 16.59- 25,940,893 49,053,028 3.00 1.81 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

23.10 -4.03 26.64 2,645,448 62,965,104 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

97.99 -2.20 16.96- 84,406 8,222,452 140.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

9.75 -3.75 6.25- 583,620 5,799,615 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

3.74 -3.86 39.97- 1,881,483 7,130,275 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

8.33 -4.91 51.57- 1,355,573 11,567,847 23.50 8.16 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

4.81 -9.93 21.41- 5,811,676 29,377,716 7.65 4.81 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.20 -9.88 11.17- 2,151,353 14,101,412 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.82 0.00 14.55- 2,917,540 8,366,653 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

8.27 -9.91 54.23- 3,906,176 33,601,804 23.85 7.84 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.53 -9.85 8.45- 52,782,182 28,831,282 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.69 1.51 54.42 4,799,531 13,239,253 3.25 1.48 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

11.80 -1.75 4.15 785,018 9,562,590 15.72 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

4.67 -9.85 30.40- 1,381,228 6,744,187 7.45 4.44 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.31 -9.77 56.42- 1,584,276 3,766,390 6.19 2.31 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 بریمییر أیةشركة  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

 

 

 

 االتصالمسؤولي 
  

  ادارة البحوث 
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