
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٦/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,594.61 3.22% 4.29% 638,578,752 139,830,608 363,672,659,695مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,908.56 3.03% -11.22% 691,858,496 169,825,074 452,329,694,668مؤشر ( 
 EGX 70 (  496.11 2.68% -28.50% 100,616,720 45,627,749 181,106,942,422مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,327.30 2.60% -23.15% 739,195,520 185,458,357 544,809,482,550مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  ملیون   ١٠٠دومتي تتعاقد مع التجاري الدولي القتراض حتى

  جنیھ
 ٢٣تأجیل عمومیة القناة للتوكیالت لمناقشة توزیعات األرباح لـ  

  أكتوبر المقبل 
  قرشاً للسھم  ٥٠مصر لأللومنیوم تقترح توزیع كوبون  
  ملیون جنیھ لوزارة  ٢٦٣حكم قضائي یُجنب مصر للفنادق سداد

  المالیة
   أكتوبر ١٩عمومیة فودیكو تناقش زیادة رأس المال  
  الرئیس التنفیذي لـ«أوراسكوم»: السیاحة لن تتأثر بإفالس

  «توماس كوك»  
  مالیین دوالر في أول استثمار مباشر لھا في   ١٠أوبیك تخصص

  السوق المصریة 
  ٢٠١٩شركات حكومیة بالبورصة خالل  ٦-٥مصر تطرح -

٢٠٢٠  
 ملیار دوالر صادرات مصر غیر البترولیة حتي نھایة   ١٧٫٦٥

  أغسطس 
  مالیین دوالر لتطویر القطاع   ١٠مؤسسة أمریكیة تستثمر

  الصحي بمصر 
  ٢٠١٩خالل  ٪١٧صادرات األسمنت ترتفع    
  المالیة تعلن طرح كمیات إضافیة من العمالت المعدنیة لتوفیر

  الفكة باألسواق 
  األمریكي.. ھل من الممكن عزل ترامب؟   بعد تحرك النواب  
   الجارد تستبعد ركود االقتصاد العالمي رغم المخاطر  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٣  ٣١  ١٥٠  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  ملیون جنیھ ١٠٠دومتي تتعاقد مع التجاري الدولي القتراض حتى 

دومتي، عقد قرض متوسط  -وقعت شركة الصناعات الغذائیة العربیة
بموجب القرار یتیح البنك للشركة  و األجل مع البنك التجاري الدولي.

دره ملیون جنیھ بسعر فائدة ق ١٠٠الحصول على قرض بقیمة تصل إلى 
متوسط سعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري. یكون ھذا  

ً للسحب منھ خالل  ً، تبدأ من تاریخ أول سحب أو   ١٢التمویل متاحا شھرا
سحب إجمالي القرض أیھما أقرب.وأشار البیان إلى أنھ من المقرر أن یتم  

  ٦قسط ربع ستوي، تبدأ بعد فترة سماح قدرھا  ٢٠سداد القرض على 
من تاریخ انتھاء فترة السحب، على أن یكون استحقاق آخر قسط   أشھر 
ً من تاریخ أول سحب ٧٥بعد  یھدف القرض توفیر السیولة الالزمة  . شھرا

لتمویل النفقات الرأسمالیة المستقبلیة للشركة والتوسعات في منتجات  
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل   ٦٦٫٣الشركة الجدیدة.وحققت دومتي أرباحا

ملیون  ٩٨٫١٣المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت  الستة أشھر 
، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨جنیھ في الفترة المقارنة من 

  المصدر:مباشراألقلیة.
أكتوبر  ٢٣تأجیل عمومیة القناة للتوكیالت لمناقشة توزیعات األرباح لـ

  المقبل
د الجمعیة العامة قررت شركة القناة للتوكیالت المالحیة تأجیل انعقا

ً من  ٢٣للشركة لیصبح  وتناقش الجمعیة  أكتوبر المقبل ٣أكتوبر بدال
العامة في أكتوبر المقبل مشروع توزیعات األرباح، وتنظر في تشكیل 
مجلس اإلدارة وتحدید المعاملة المالیة لھم.وكانت كشفت قائمة توزیعات  

،  ٢٠١٩-٢٠١٨ناة للتوكیالت المالحیة عن العام المالي أرباح شركة الق
ً للسھم.  ٧٤اقتراح توزیع كوبون نقدي بقیمة  إجمالي قیمة یبلغ  ،  قرشا

ملیون جنیھ عن العام المالي الماضي، مقابل  ١٤٨٫٧التوزیعات المقترحة 
.یشار ٢٠١٨-٢٠١٧مالي ملیون جنیھ عن العام ال ١٧٥٫٧توزیعات بلغت 

ملیون جنیھ منذ بدایة  ٢٢٥٫٥٤إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خالل   ٢٧١٫١٦، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨ یولیو

العام المالي السابق لھ.وارتفعت إیرادات الشركة السنویة لتصل إلى 
یھ خالل العام  ملیون جن ٦٨٫٠٩ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٨٦٫٨٢
  المصدر:مباشرالسابق المالي  

  قرشاً للسھم  ٥٠مصر لأللومنیوم تقترح توزیع كوبون 
كشفت قائمة توزیعات أرباح شركة مصر لألومنیوم عن العام المالي 

ً للسھم. ٥٠، اقتراح توزیع كوبون نقدي بقیمة ٢٠١٩-٢٠١٨ اقترح   قرشا
ملیون جنیھ على المساھمین عن أرباح العام   ٢٠٦٫٢٤توزیع المجلس 

ملیون جنیھ  ٥٧٠٫٩٣المالي الماضي.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 
ملیار جنیھ  ٢٫٧١، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨ منذ بدایة یولیو 

ً خالل العام المالي السابق ( یرادات  ).وتراجعت إ٢٠١٨-٢٠١٧أرباحا
بالمائة، لتصل  ٩٫٧٣مصر لأللومنیوم خالل العام المالي الماضي بنسبة 

ملیار جنیھ خالل العام   ١٣٫٥ملیار جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ١٢٫١٩إلى 
ملیون  ٧١٥٫٨صافي ربح بلغ مصر لأللومنیوم سجلت  المالي السابق لھ 

ملیار جنیھ  ١٫٨٦، مقابل جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة مارس الماضي
ً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.واقترح مجلس اإلدارة  أرباحا

ملیون جنیھ  ٥٩٫٧ملیون جنیھ لالحتیاطي النظامي ومبلغ  ٨٩٫٥تحویل 
لالحتیاطي القانوني.وكانت الشركة اقرت توزیع سھم مجاني لكل سھمین 

  المصدر:مباشر..٢٠١٨-٢٠١٧عن أرباح 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٠٫٠٠    ١٫٩٨  بالم ھیلز 
   ٩٫٩٩    ١٤٫٤٢  المجموعة المصریة العقاریة

  ٩٫٩٨    ١٫٤٣  المصریة للدواجن 
  ٩٫٩٧    ١٣٫٧٩  الشرق األوسط لصناعة الزجاج 

  ٩٫٩٧    ١٥٫٤٤  مطاحن شمال القاھرة 

 

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

 -٦٠٫٠٠    ٠٫٧٠   شمال إفریقیا لالستثمار العقاري 
 -١٠٫٠٠    ٩٫٠٠  القاھرة لالسكان 

 -٩٫٩٩    ١٣٫٨٧  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة 
 -٩٫٩٦    ٤٫٧٠  آراب دیري 

 -٩٫٤٩    ٢٫٨٦  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

  

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

  ٧٥٫٤٥    ٢١٢،٦٤٥،٤٤٠  البنك التجاري الدولي 
  ١٫٩٨    ٦٤،٥٢٩،٣٤٨  بالم ھیلز 

  ٢٫٠٧    ٥٤،٦١٢،٦٤٨  القلعة 
  ١٠٫١٩    ٢٩،٥٠٤،٧٤٦  طلعت مصطفى 

  ٤٠٫٦٠    ٢٨،٩٠٥،٦٥٦  كریدي أجریكول 

  

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

  ٠٫٥٤    ٤٣،٩٦٤،٤٥٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٫٩٨    ٣٣،٧٠٣،١٢٧  بالم ھیلز 

  ٢٫٠٧    ٢٧،٠٩٢،٧٠٣  القلعة 
  ٠٫٦٤    ١٠،١٩٩،٤٤٦  بورتو القابضة 

  ٠٫٣٦    ٧،٦٢٧،٣٧٧  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول

  
  

247.2

155.4

108.0

38.5

35.9

 -  100  200  300

البنوك

العقارات

الخدمات المالیة

االتصاالت

األغذیة والمشروبات
بالملیون جنیھ



 

 

  ملیون جنیھ لوزارة المالیة ٢٦٣حكم قضائي یُجنب مصر للفنادق سداد  
قالت شركة مصر للفنادق، إنھ تم صدور حكم ببراءة ذمتھا من أي مبالغ  

االنتفاع ألرض فندق النیل حتى عام  مستحقة لوزارة المالیة مقابل حق 
.وأوضحت الشركة في بیان یوم األربعاء، أنھ تم صدور حكم  ١٩٩٩

استئناف نھائي في قضیة الضمان الحكومي بعدم أحقیة وزارة المالیة عن 
المبالغ المستحقة كأرباح حق انتفاع بأرض فندق النیل ھیلتون عن الفترة 

ملیون جنیھ بخالف  ٢٦٣نحو والتي كانت تقدر ب ١٩٩٩حتى  ١٩٧٥من 
الفوائد القانونیة.وفي الشھر الماضي، وافقت مجلس إدارة شركة مصر 

مالیین جنیھ من ضریبة القیمة المضافة، الخاصة  ١٠للفنادق، على سداد 
 ً بكازینو األلعاب بفندق النیل ریتز كارلتون.وحققت مصر للفنادق أرباحا

 إلى یونیو ٢٠١٨یولیو  ملیون جنیھ خالل الفترة من ١٧٦٫٣٩بلغت 
ملیون جنیھ بالعام المالي  ١٤٩٫٧، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩

  المصدر:مباشرالماضي.

 أكتوبر ١٩عمومیة فودیكو تناقش زیادة رأس المال  
قرر مجلس إدارة شركة اإلسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة 

لسبت الموافق  (فودیكو)، دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة لالنعقاد یوم ا
أكتوبر المقبل.كما تناقش العمومیة الموافقة على زیادة رأس المال   ١٩

ملیون جنیھ، بزیادة نقدیة قدرھا   ٥٧٫٥ملیون جنیھ إلى  ٤٥المصدر من 
١٢٫٥   ً ملیون جنیھ لقدامى المساھمین.وأضافت أن العمومیة ستنظر أیضا

لمكتتبین في في الموافقة على إضافة مصاریف إصدار على المساھمین ا 
. من النظام األساسي للشركة ٧-٦زیادة رأس المال، وتعدیل المادتین 

  المصدر: أموال الغد

الرئیس التنفیذي لـ«أوراسكوم»: السیاحة لن تتأثر بإفالس  
    «توماس كوك»

الرئیس التنفیذى لشركة أوراسكوم للتنمیة، إن  قال خالد بشارة، 
تداعیات إفالس شركة «توماس كوك» البریطانیة لن تزید عن  
شھر ونصف أو شھرین فى ظل تحسن المؤشرات  

أن القطاع السیاحى   -فى تصریحات لـ«المال» –السیاحیة.وأضاف 
یشھد ارتفاعا ونموا مستمرا، ولن یتأثر بإفالس شركة، فقد سبق أن  

ت شركة «باور» البریطانیة دون أن ینھار قطاع الطاقة.وأكد  أفلس
أن سوء إدارة شركة ما الیعنى انھیار القطاع الذى تعمل فیھ بل 
العكس فقد صعدت أسھم بعض شركات السیاحة األوروبیة خاصة  
األلمانیة، بعد خروج «توماس كوك»، ألنھا ستفید بحصتھا من  

السیاحیة التى كانت تأتى إلى   السوق العالمیة.وأشار إلى أن الوفود
مصر من خالل «توماس كوك» ستبحث عن بدیل آخر وبالتالى  
التداعیات لن تستمر أكثر من شھرین.وقال إن ھناك العدید من  
الشركات السیاحیة تعمل بشكل جید مثل «أكسبیدیا»، كما أن شركة 
«إف تى آى» تجلب أعدادا كبیرة للسوق المحلیة.وأعلنت  

لتنمیة» أمس، أن إفالس الشركة اإلنجلیزیة لن یكون  «أوراسكوم ل 
لھ تأثیر جوھرى وأنھا تستطیع ملء فنادقھا من خالل شركات  
أخرى.وأضافت أن عدد الغرف المخصصة لـ«توماس كوك»  

حجرة.وقال «بشارة»   ٧٠٨٢غرفة فقط من أصل  ٢٤٤بفنادقھا 
، وتوجد  ٩٨إن نسب الحجوزات فى مدینة الجونة تصل إلى %

ت كبیرة للحجز، كانت تنتظر غرفا فارغة، وأصبحت لدیھم  طلبا
الفرصة فى الحصول على إقامة بالمنتجع.وأشارت أوراسكوم فى  

فقط   ١٫٤بیانھا أمس إلى أن التعامالت مع «توماس كوك» تمثل %
من   ١٫٢من إیرادات فنادق الجونة، والتى تستحوذ على حصة %

دات الفنادق  من إیرا  ٠٫٨إیردات المجموعة داخل مصر، و%
بشكل عام.وأكدت أن «توماس كوك» ال تملك أى حصص فى  
الفندقین الذین یحمالن العالمة التجاریة لھا بموجب اتفاق مسبق بین  
الجانبین، وأن الفندقین یخضعان لسیطرة مجموعة أوراسكوم  
بالكامل.ولفتت إلى أنھا ستعمل بشكل جاد من أجل تسویق الفنادق  

حقیق العائدات االستثماریة المخططة بما  بالطریقة التى تضمن ت
یتماشى مع توقعات الشركة وتقدیراتھا.یشار إلى أن أوراسكوم  

أنھا قامت من خالل إحدى   ٢٠١٨للتنمیة أعلنت فى دیسمبر 
شركاتھا التابعة إلدارة الفنادق بتوقیع اتفاق مع «توماس كوك»،  

غرفة،  ١٤٤لمشروعى تجدید فندق أرینا الجونة بطاقة استیعابیة 
وتغییر عالمتھ التجاریة لتصبح «كوكس كلوب»، وإنشاء فندق  

غرفة.وتم   ١٠٠جدید تحت اسم «كاسا كوك»، بطاقة استیعابیة 
، وسیتم افتتاح  ٢٠١٩افتتاح «كوكس كلوب» منتصف أغسطس 

شركات   ٦«كاسا كوك» نھایة أكتوبر المقبل.یأتى ذلك فیما أعلنت 
تأثرھا بإفالس شركة  سیاحة مُدرجة فى البورصة أمس عدم

المصدر:  السیاحة البریطانیة فى ضوء عدم وجود أى تعاقدات معھا.
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  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
مالیین دوالر في أول استثمار مباشر لھا في السوق  ١٠أوبیك تخصص 

  المصریة
أعلنت مؤسسة االستثمار الخاص وراء البحار (أوبیك)، وھي مؤسسة 
تنمویة اقتصادیة مستقلة أنشأتھا الحكومة األمریكیة، أنھا ستضخ تمویال  

مالیین دوالر لصالح شركة الیم فست لالستثمار المباشر وذلك   ١٠قدره 
لتطویر القطاع الصحي في مصر، وفق بیان صادر عن 
المؤسسة.وأضاف البیان أن االستثمارات تھدف لتحسین أحوال المرأة 

قع الطرفان االتفاق في وقت سابق ھذا الشھر، ما  والطفل بالتحدید. وو
یمھد الطریق أمام أول استثمار لمؤسسة أوبیك في شركة استثمار مباشر 
مصریة.من المتوقع أن تفید االستثمارات الشركات العاملة في مجال  
الصحة، فضال عن تسھیل الوصول للخدمات الصحیة. یعد ذلك أول 

ركة استثمار مباشر خاصة تركز تمویل تحصل علیھ الیم فست وھي ش
على توفیر رأس المال طویل األجل والخبرات للشركات الصغیرة 
والمتوسطة في السوق المصریة.وأشار البیان إلى أن تمویل أوبیك سیتیح 
لالیم فست االستثمار في شركات القطاع الصحي وتحسین مستواھا  

سوق العمل،  التنافسي، باإلضافة لخلق الوظائف ودعم دور المرأة في 
وتعزیز إمكانیة الوصول للخدمات الصحیة األساسیة.قطاع الرعایة 
الصحیة في مصر محروم من استثمارات القیمة المضافة، وفق ما تراه 
شركة الیم فست، الفتة إلى أن تدني اإلنفاق وعدم الكفاءة خلق فجوة في 

قیمة السوق یمكن سدھا باستثمارات القیمة المضافة. وذكر البیان أن 
ملیار  ٧٫٥اإلنفاق على قطاع الرعایة الصحیة بلغت في السنوات األخیرة 

من الناتج المحلي اإلجمالي. ویبلغ عدد   ٪٤دوالر وھو ما یعادل أقل من 
مواطن بحسب   ١٠٠٠سریر مقابل كل  ١٫٣األسرة في المستشفیات 

  المصدر: إنتربرایز.٢٠١٧إحصاءات عام 

   صادرات مصر غیر البترولیة حتي نھایة أغسطسملیار دوالر  ١٧٫٦٥

شھور  ٨حققت الصادرات المصریة غیر البترولیة، زیادة خالل الـ 
ملیار دوالر،  ١٧٫٦٥، وسجلت  ٪٣األولى من العام الجاري ،بنسبة 

ملیار دوالر خالل الفترة نفسھا العام الماضي.وقال   ١٦٫٦١مقابل 
المھندس إسماعیل جابر، رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات  

ً خالل الـ ٣والواردات ، إن  ً ملموسا شھر  ٨قطاعات تصدیریة حققت نموا
األولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائیة حیث  

ملیار دوالر ،خالل نفس   ١٫٨٨ملیار دوالر ، مقابل  ٢٫٣سجلت نحو 
.وبحسب تقریر ھیئة الرقابة على ٪٨بزیادة نسبتھا  ٢٠١٨الفترة من عام 

 ١٫٧٦٣ت ، سجلت صادرات الحاصالت الزراعیة الصادرات و الواردا
ملیار دوالر خالل الفترة نفسھا العام الماضي  ١٫٦٢٦ملیار دوالر، مقابل 

ملیار  ١٫١٠٥، كما سجلت صادرات قطاع المالبس الجاھزة  ٪٨بزیادة 
.وقال جابر إنھ ھناك  ٪٦ملیار دوالر ،بزیادة نسبتھا  ١٫٤٣دوالر، مقابل 

من إجمالى الصادرات المصریة  ٪ ٣٤ا على دول استحوذت أسواقھ ٥
ملیون دوالر  ٤٦٢شملت الوالیات المتحدة األمریكیة بقیمة ملیار و

ملیون دوالر والمملكة العربیة السعودیة  ٢٦٠واإلمارات بقیمة ملیار و
ملیون دوالر  ٩٣ملیون دوالر وتركیا بقیمة ملیار و ١٥٦بقیمة ملیار و
ر.أضاف جابر ، أن الزیادة في الصادرات  ملیون دوال ٨٩٦وإیطالیا بقیمة 

ً على انخفاض العجز في المیزان التجاري بقیمة بلغت   ٨٠انعكست إیجابیا
أشھر األولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة  ٨ملیون دوالر خالل الـ 

من العام الماضى وأرجع التقریر ھذا االنخفاض نتیجة لجھود الوزارة فى 
وإحاللھ محل المثیل المستورد وذلك فى إطار خطتھا   دعم المنتج المحلى

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٩شركات حكومیة بالبورصة خالل  ٦-٥مصر تطرح 

ً من شركات  قال رئیس الوزراء المصري، إن بالده ستطرح حصصا
أنھ تم التوافق على  حكومیة بالبورصة خالل العام المالي الجاري.

الفترة شركات في البورصة المصریة خالل  ٦إلى  ٥طرح ما بین 
وأشار رئیس الوزراء إلى .المقبلة، حتى نھایة العالم المالي الحالي

حرص الدولة على إتاحة وتشجیع القطاع الخاص حتى ینطلق، وإنھاء 
: إنھ یتدخل بنفسھ لحل كافة المعوقات وتم  ً المعوقات البیروقراطیة، قائال

لخاص تشكیل لجنة برئاستھ لحل ھذه المشاكل، وذلك حتى یقوم القطاع ا
بالدور المنوط بھ.وعمقت مؤشرات البورصة المصریة خسائرھا التي 
شھدتھا منذ بدایة األسبوع، للیوم الثالث على التوالي بجلسة أمس، 
بضغط مبیعات المستثمرین األجانب، وواصل المؤشر الرئیسي إیجي 

 ٤٫٢٤تراجعھ الذي شھده بمستھل التعامالت، لیھبط بنسبة  ٣٠إكس 
ً  ١٣١٧٠نقطة) عند مستوى  ١٣٢٠٠حاجز بالمائة (دون  نقطة، فاقدا

نقطة.وفي مطلع الشھر الجاري، قال وزیر قطاع األعمال العام،  ٥٨٢
إنھ تم إرجاء أيّ طروحات أولیة ضمن المرحلة الثانیة من برنامج 

ً لھا سبتمبر ٢٠٢٠الطروحات الحكومیة حتى ینایر  ، بعد أن كان مقررا
المال وخبراؤھا استمرار االتجاه الھابط الحالي. وتوقع محللو أسواق 

لمؤشرات بورصة مصر خالل تعامالت یوم األربعاء بوتیرة أقل من 
نقطة  ١٢٦٠٠الجلسات الماضیة، مع استھداف مستویات بین 

نقطة.كانت الحكومة أطلقت في مارس الماضي المرحلة  ١٢٠٠٠و
 ٤٫٥األولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافیة قدرھا 

في المائة من أسھم الشركة الشرقیة للدخان. وشمل برنامج الطروحات 
شركة سواء من خالل طرح شركات جدیدة أو زیادة  ٢٣في البدایة 

  المصدر:مباشر حصص شركات مدرجة بالفعل.

مالیین دوالر لتطویر القطاع الصحي  ١٠مؤسسة أمریكیة تستثمر 
   بمصر

البحار (أوبیك) األمریكیة، أنھا أعلنت مؤسسة االستثمار الخاص وراء 
ً قدره  مالیین دوالر لصالح شركة الیم فست  ١٠ستضخ تمویال

لالستثمار المباشر؛ وذلك لتطویر القطاع الصحي في مصر.وأوضحت 
المؤسسة التنمویة اقتصادیة مستقلة أنشأتھا الحكومة األمریكیة في بیان، 

ل بالتحدید. ووقع أن االستثمارات تھدف لتحسین أحوال المرأة والطف
الطرفان االتفاق في وقت سابق ھذا الشھر، ما یمھد الطریق أمام أول 
استثمار لمؤسسة أوبیك في شركة استثمار مباشر مصریة.ومن المتوقع 
ً عن  أن تفید االستثمارات الشركات العاملة في مجال الصحة، فضال

ً للبیان.یعد ذلك أول ت مویل تسھیل الوصول للخدمات الصحیة، وفقا
تحصل علیھ الیم فست وھي شركة استثمار مباشر خاصة تركز على 
توفیر رأس المال طویل األجل والخبرات للشركات الصغیرة 
والمتوسطة في السوق المصریة.وأشار البیان إلى أن تمویل أوبیك 
سیتیح لالیم فست االستثمار في شركات القطاع الصحي وتحسین 

لق الوظائف ودعم دور المرأة في سوق مستواھا التنافسي، باإلضافة لخ
العمل، وتعزیز إمكانیة الوصول للخدمات الصحیة األساسیة.قطاع 
الرعایة الصحیة في مصر محروم من استثمارات القیمة المضافة، وفق 
ما تراه شركة الیم فست، الفتة إلى أن تدني اإلنفاق وعدم الكفاءة خلق 

قیمة المضافة.وذكر البیان أن فجوة في السوق یمكن سدھا باستثمارات ال
قیمة اإلنفاق على قطاع الرعایة الصحیة بلغت في السنوات األخیرة 

بالمائة من الناتج المحلي  ٤ملیار دوالر وھو ما یعادل أقل من  ٧٫٥



 

 

لتعمیق التصنیع المحلى والنھوض بالتجارة الخارجیة.كما شھدت  
ً خالل الـ  ً طفیفا شھور األولى من العام الجارى حیث   ٨الواردات تراجعا

ملیون  ١٧٨ملیار و  ٤٠ملیون دوالر ، مقابل  ٥٥١ملیار و ٤٠بلغت 
.وأشار ٪١العام الماضى بنسبة تراجع بلغت  دوالر خالل نفس الفترة من

جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشید الواردات التي لھا مثیل محلى 
ً إلى أن ھناك  قطاعات   ٦وإحالل المنتج المحلى محل المستورد الفتا

ً خالل الـ  ً ملموسا شھور األولى من العام   ٨شھدت وارداتھا إنخفاضا
حیث   ٪٦١انخفضت وارداتھ بنسبة الجاري تضمنت قطاع األثاث الذى 

ملیون دوالر خالل نفس   ٨٨٣ملیون دوالر مقارنة بنحو  ٣٤٥سجلت 
الفترة من العام الماضى وحققت واردات الكتب والمصنفات الفنیة نسبة 

ملیون  ٢٥ملیون مقارنة بـ ١٩حیث سجلت  ٪٢٤انخفاض بنسبة بلغت 
واد البناء نسبة خالل نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات م

ملیون دوالر مقارنة  ١٧ملیار و ٦حیث سجلت  ٪١١انخفاض بلغت 
ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام   ٧٩٩ملیارا و ٦بـنحو 

الماضى.وأضاف أن واردات قطاع المنتجات الكیماویة حققت نسبة 
  ٥ملیون دوالر مقابل  ٤٨٠ملیار و ٥حیث سجلت  ٪ ٤انخفاض بلغت 

یون دوالر وحققت واردات قطاع المنتجات الجلدیة نسبة مل ٧٠٦ملیار و
 ١١٨ملیون دوالر مقارنة بنحو  ١١٤حیث سجلت  ٪٣انخفاض بلغت 

ملیون دوالر وحققت واردات قطاع المنتجات الغذائیة نسبة انخفاض بلغت  
ملیارات   ٣ملیون دوالر مقارنة بـ  ٧٢٧ملیارات و ٣حیث سجلت  ٪١
.أوضح ٢٠١٨الفترة من العام الماضى ملیون دوالر خالل نفس  ٧٤٧و

من إجمالى الواردات   ٪٤١٫٥دول استحوذت على نسبة  ٥جابر أنھ ھناك 
ملیار دوالر ،   ٧٫١٩٦المصریة من الخارج شملت الصین بقیمة 

ملیار ٢٫٤٥١ملیار دوالر، وألمانیا بقیمة  ٣٫٣٩والوالیات المتحدة بقیمة 
ملیار  ١٫٨٨٩، وروسیا بقیمة ملیار دوالر  ٢٫٢٦٧دوالر وإیطالیا بقیمة 

  المصدر: جریدة البورصة دوالر .

    ٢٠١٩خالل  ٪١٧صادرات األسمنت ترتفع 

ملیون دوالر  ١٠٤لتصل إلى  ٪١٧ارتفعت صادرات األسمنت بنسبة 
ملیون دوالر خالل نفس   ٨٩خالل الفترة من ینایر إلى أغسطس، مقابل 

لھیئة العامة للرقابة الفترة من العام الماضي، بحسب تقریر صادر عن ا
على الصادرات والواردات.وأشار التقریر الذي حصلت الشروق على 

 ٩٠لتصل إلى   ٪٥نسخھ منھ، إلى زیادة صادرات األدوات الصحیة بنسبة 
ملیون دوالر، وارتفعت صادرات السیرامیك   ٨٦ملیون دوالر مقابل 

  وقالمصدر: جریدة الشرملیون دوالر. ١١٢لتصل إلى  ٪٠٫١٠بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

سریر مقابل كل  ١٫٣اإلجمالي.ویبلغ عدد األسرة في المستشفیات 
  المصدر:مباشر .٢٠١٧مواطن بحسب إحصاءات عام  ١٠٠٠

المالیة تعلن طرح كمیات إضافیة من العمالت المعدنیة لتوفیر الفكة 
 باألسواق

أكد اللواء حسام خضر رئیس مصلحتي «الخزانة» و «سك العملة» 
بوزارة المالیة، أنھ تم طرح كمیات إضافیة من العمالت المعدنیة 
ا على  ً المساعدة «الفكة» بمناسبة العام الدراسي الجدید؛ تیسیر
ً الحتیاجاتھم منھا التي تتزاید مع انطالق العام  المواطنین، وتلبیة
الدراسي خاصة باألسواق ومواقف األقالیم، ومواقف سیارات األجرة، 
ومحطات مترو األنفاق وغیرھا بالقاھرة والمحافظات.وقال شریف 
حازم، مستشار وزیر المالیة للشئون الھندسیة، إنھ تمت زیادة ساعات 

ة «سك العملة» بوزارة المالیة لمضاعفة الطاقة اإلنتاجیة العمل بمصلح
ملیون جنیھ سنویًا في إطار خطة تتضمن إنتاج  ٤٠٠إلى  ٢٠٠من 
ملیار جنیھ من العمالت المعدنیة المساعدة «الفكة» خالل األربع  ١٫٦

ا إلى أنھ یتم توزیع «الفكة» بالمحافظات بالتعاون  ً سنوات المقبلة، مشیر
د والبنوك؛ بما یُسھم فى تلبیة احتیاجات المواطنین، مع ھیئة البری

وتالفى أى اختناقات.في رسالة تأكید للمواطنین على توافر الفكة، ذكر 
ملیون جنیھ من العمالت المعدنیة  ١٥بیان لوزارة المالیة أنھ یتم توزیع 

ا على مستوى الجمھوریة، تبلغ حصة ھیئة  المساعدة «الفكة» شھریً
ا إلى أنھ تتم تلبیة كل  ٢٥٠نھا مترو األنفاق م ً ا، الفت ألف جنیھ یومیً

احتیاجات الجھات الحكومیة من العمالت المعدنیة المساعدة «الفكة» 
عبر حصص شھریة، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو 
ا توفیر طلبات القطاع  األنفاق، ووحدات المرور، وغیرھا.ویتم أیضً

لتجاریة الكبرى، على ضوء حجم الخاص كالسالسل والمحالت ا
أعمالھا من واقع البطاقات الضریبیة، والسجالت التجاریة؛ وذلك 
ا على المواطنین، بما یُمَّكنھم من االستفادة بالخدمات الحكومیة  ً تیسیر
وغیرھا، وتسھیل عملیات البیع والشراء.جدیر بالذكر أن مصلحة سك 

ینة لـ”الفكة” بمكتب البرید العملة بوزارة المالیة أتاحت مُنذ فترة ماك
ا لتوفیر العمالت المعدنیة المساعدة  ً ا جدید ً الرئیسي بالعتبة، لتكون منفذ
للمواطنین.وأوضح البیان أن ھناك احتیاطي من العمالت المعدنیة 
المساعدة «الفكة» لدى مصلحة «سك العملة»، یتم من خاللھ تلبیة 

اكینات «سك العملة»، احتیاجات المواطنین، وأنھ یتم تشغیل جمیع م
وإجراء الصیانة الدوریة في المواعید المحددة؛ بما یُسھم فى تشغیل كل 
خطوط اإلنتاج بكفاءة عالیة، وھناك تنسیق دائم مع البنك المركزي؛ 
لتحدید االحتیاجات المستقبلیة لألسواق، وزیادة الطاقة اإلنتاجیة 

ا لالحتیاجات الفعلیة.وفي سیاق اخر، ً أعلن شریف حازم  للمصلحة طبق
ان مصلحة سك العملة تعمل حالیا على تصمیم وتنفیذ مجموعة من 

عام  ١٠٠العمالت التذكاریة التي تؤرخ لألحداث الھامة مثل ذكرى 
على تأسیس بنك مصر وكذلك ذكرى تأسیس المحكمة الدستوریة العلیا 

  ابىالمصدر: حوذلك في إطار اھتمام الوزارة بتاریخ المناسبات واألحداث.

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    بعد تحرك النواب األمریكي.. ھل من الممكن عزل ترامب؟

أعلنت رئیسة مجلس النواب األمریكي نانسي بیلوسي بدء تحقیقات رسمیة قد  
تنتھي بعزل الرئیس دونالد ترامب، لتجعلھ رابع رئیس في تاریخ الوالیات  

ستثنائیة.وانتھت التحقیقات الثالثة السابقة إما  المتحدة یواجھ مثل تلك التحقیقات اال
بعزل الرئیس أو استقالتھ، وكان آخر تحقیق من ھذا النوع ھو الذي تعرض لھ  

  . ١٩٩٨الرئیس األسبق بیل كلینتون وانتھى بعزلھ من منصبھ في 

  ماذا یحدث؟ 

األمریكي  اقتنعت بیلوسي بعد أشھر من الضغط من جانب أعضاء مجلس النواب 
ساعات من   ٢٤وأعلنت بدء التحقیقات التي تھدف عزل ترامب.وحدث ذلك بعد 

عضو دیمقراطي إلى الدعوة التي تطالب بفتح تحقیقات لعزل   ٣٠انضمام 
ترامب.وجاء ذلك التصعید بعد أن نما إلى علم الكونجرس تقریر أرسلھ عضو  

ترامب ورئیس بأجھزة االستخبارات یركز على محادثات تمت بین الرئیس 
أوكرانیا.وتمحورت تلك المحادثات حول جوي بایدن نائب الرئیس األمریكي  

.ویزعم الدیمقراطین أن  ٢٠٢٠السابق، والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات 
ترامب قام بتأجیل مساعدات عسكریة وضغط على أوكرانیا من أجل الحصول 

كرت صحیفة "واشنطن على معلومات بشأن بایدن وفتح تحقیقات بشأنھ.وذ 
بوست" أن ترامب أصدر تعلیمات لوقف مساعدات عسكریة ألوكرانیا بحوالي  

ملیون دوالر قبل محادثتھ الھاتفیة مع نظیره األوكرانى، وذلك بھدف   ٤٠٠
  الضغط علیھ. 

  ھل ھناك اتھامات أخرى محتملة؟ 

ً نتیجة سلسلة واسعة من اتھامات ذات صلة   ربما یواجھ ترامب خطر العزل أیضا
بسوء اإلدارة مثل التربح الشخصي من الرئاسة، وانتھاك قوانین تمویل الحملة  
االنتخابیة، وتحویل التمویالت لبناء الجدار الحدودي بشكل غیر الئق.ومع ذلك  
فإن بعض المحللین حذروا من أن الكونجرس سیركز على مجموعة قلیلة من  

شأنھا أن توسع مجال  االتھامات المزعومة، وذلك لتجنب وضع سابقة من 
  استفسارات المساءلة بشكل جذري. 

  كیف تتم إجراءات العزل؟ 

لجان في   ٦صرحت رئیسة مجلس النواب األمریكیة أن ھناك في الوقت الحالي 
ً إلى األدلة التي سیتم  الكونجرس تحقق في مخالفات تدین ترامب، وإستنادا

ضد ترامب، والتي قد یتم التوصل إلیھا فإن لجنة قضائیة قد تكتب الئحة اتھام 
تحویلھا بعد ذلك إلى ساحة البرلمان للتصویت علیھا.وفي حالة تمریر الالئحة  
سیعقد مجلس الشیوخ محاكمة بشأن تلك المسألة، وحینھا سیكون مطلوب من ثلثي  
األعضاء إدانة ترامب وبعد ذلك عزلھ.لكن مع سیطرة الدیمقراطیین على أغلبیة  

وریین یشكلون معظم أعضاء مجلس الشیوخ  مجلس النواب، فإن الجھ
األمریكي.وفي الظروف الراھنة فإن عزل ترامب سیتطلب انشقاق صفوف نحو 

ً بمجلس الشیوخ.أما عن المدة الزمنیة التي یستغرقھا تنفیذ  ٢٠ ً جھوریا عضوا
ً، ولكن في حالة   اإلجراءات في غیر معلومة على وجھ الدقة لعدم تكرارھا كثیرا

ً واستغرق  كلینتون حدث  ً نسبیا   أشھر.  ٣األمر سریعا

  كیف علق ترامب؟ 

ً صحة ھذه   وصف ترامب إجراءات مجلس النوب بأنھا "تحرش رئاسي"، نافیا
: "الدیموقراطیون ال   ً االتھامات.كما وصف دعوات عزلھ بأنھ أمر سخیف، قائال

  ٢٠٢٠یعرفون كیف سیتمكنون من إیقافي قبل االنتخابات الرئاسیة المقررة عام 
والسبیل الوحید لذلك ھو إجراءات اإلقالة وھذا لم یحدث من قبل مع أي رئیس 
أمریكي".كما شدد دونالد ترامب على أنھ سمح بإصدار نسخة كاملة الیوم من  
مكالمتھ الھاتفیة مع نظیره األوكراني "فولودیمیر زیلینسكي".وتابع ترامب: لقد  

ً، ولم  یكن بھا ضغط وال حدیث عن  كانت مكالمة ودیة للغایة ومناسبة تماما
 المصدر:مباشر المرشح الدیقراطي جو بایدن وابنھ.

  مؤشرات االسواق العربیة  

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

 DFMGI 719.00 -2.16%  دبي
 ADI 8,030.00 -0.49% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,551.00 0.96% الكویت 

 BSEX 314,409.2 0.71% البحرین 
 GENERAL 31,401.00 -0.52% قطر 

 MASI 48,865.00 -1.40% المغرب 
 TUN20 2,448.00 -0.32% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,970.71  0.61% أمریكا 
 S&P 500 2,984.87  0.62% أمریكا 
 NASDAQ 8,077.38 1.05% أمریكا 

 FTSE 100 7,296.23 0.09% لندن 
 DAX 12,234.18  -0.59% أمانیا 

 Nikkei 225 22,048.24  0.13% الیابان 
 %0.37 1,508.49 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.06- 62.46 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.14- 56.37 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

    ركود االقتصاد العالمي رغم المخاطرالجارد تستبعد 

ترى رئیسة صندوق النقد الدولي أن االقتصاد العالمي من المحتمل  
أن یتجنب حدوث ركود اقتصادي كامل، حتى وإن كانت التوترات  
التجاریة التزال قائمة على رأس التھدیدات التي تواجھ توقعات  

ومبرج"،  النمو.وقالت كریستین الجارد في تصریحات لوكالة "بل
أمس الثالثاء، إن معدالت النمو االقتصادي متوسطة كما أنھا في  
خطر نتیجة لتھدید واحد أساسي متمثل في الحرب التجاریة التي  
تزید وتختمر وتسبب حالة عدم یقین للمستثمرین.وخفض صندوق  
النقد توقعات النمو االقتصادي العالمي عدة مرات في الفترة  

یولیو/تموز الماضي، حیث یتوقع اآلن أن   األخیرة، وكان آخرھا في
ً عند  بالمائة في العام الجاري.كما   ٣٫٢یُسجل االقتصاد العالمي نموا

تحدثت الجارد عن منصبھا المقبل كرئیسة للبنك المركزي 
األوروبي وقالت إنھا كانت مترددة بشأن تولي زمام األمور في  

ناعة السیاسة  المركزي األوروبي ألنھا لم تلعب ھذا الدور في ص
النقدیة قبل ذلك، لكنھا وافقت بعد أن تحدثت مع الرؤساء السابقین  
للبنك والذین دعموا منصبھا.ومن المتوقع أن تتولى الجارد  
مسؤولیة رئاسة البنك المركزي األوروبي في وقت الحق من العام  
الجاري، بعد انتھاء والیة الرئیس الحالي ماریو دراجي.أما فیما  

یة الجارد للبریكست فقال إنھا في حیرة مما سیحدث في  یتعلق برؤ
بریطانیا، "ولكن بوضوح فإن البریكست بدون اتفاق یشكك في  

  المصدر:مباشر العدید من القرارات االقتصادیة للجانبین".

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

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

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

  ٢٠١٩/ ١٤/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/١٠  جنیھ للسھم  ٠٫٠١٧٥  عبر المحیطات للسیاحة
  ٢٠١٩/ ١٦/١٠  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   للبتروكیماویات سیدى كریر 

  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    التنمیة الوادى االخضر لالستثمار و 
  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    المحوالت والشبكات الكھربائیة النصر لصناعة  

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  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   ادیة ع  العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  القاھرة 

غیر   و  عادیة  العامة لصناعة الورق (راكتا)   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  العمرانیة الجیزة  –بمقر نادى الشركة الشرقیة ایسترن كومبانى   عادیة 

  - ا ش طلعت حرب  ٢٨بقاعة االجتماعات الكبري بشركة النصر للتصدیر و االستیراد   عادیة   العربیة لحلیج االقطان   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  الدور الرابع  - وسط البد القاھرة 

عادیة و غیر    النیل لالدویة والصناعات الكیماویة  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  عادیة 

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة 
  رة القاھ 

  



 

 

  )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 75.5 5.00 0.61 2,860,615 212,645,440 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.94 4.70 3.29 384,599 6,515,696 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.19 5.93 2.72 2,962,951 29,504,746 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.35 3.44 25.88 555,210 744,745 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.90 3.78 28.73- 1,978,323 25,649,410 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
18.00 2.74 19.60 1,363,755 24,599,438 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
40.60 0.15 1.00- 712,514 28,905,656 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.50 1.05 8.66- 1,314,213 15,106,596 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.44 3.43 24.98- 1,875,475 15,854,147 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.34 3.58 35.32- 1,697,903 7,343,274 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.07 3.50 41.53- 27,092,703 54,612,648 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
14.43 2.49 7.69 646,855 9,442,601 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.70 1.36 4.90- 356,051 3,467,305 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

11.51 -4.00 32.30 17,000 195,760 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

5.81 3.20 26.58 2,674,025 15,476,052 7.06 3.40 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

1.98 10.00 8.76- 33,703,127 64,529,348 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

23.67 4.92 29.77 1,007,623 23,557,606 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

100.09 1.49 15.18- 26,153 2,617,448 137.88 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.44 5.88 0.38 195,174 2,013,701 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

3.89 3.73 37.56- 700,043 2,698,708 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

8.70 5.20 49.42- 1,097,582 9,405,408 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.08 5.83 16.99- 2,673,491 13,387,397 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.40 4.40 8.31- 1,019,732 6,409,266 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.86 2.14 13.33- 1,735,559 4,980,174 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

8.53 6.36 52.79- 2,316,150 19,454,640 22.90 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.54 4.05 6.90- 43,964,450 23,399,392 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.75 4.96 57.86 2,310,886 6,395,534 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.27 3.11 8.30 139,526 1,707,045 15.72 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

4.84 5.45 27.87- 916,436 4,366,494 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.42 9.01 54.34- 1,532,484 3,593,115 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
 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
  

  ادارة البحوث 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


