
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٩/٠٩/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (     13,857.12  1.93% 6.30%         778,232,064          177,190,910          375,147,790,336مؤشر ( 

  EGX 50 (       1,929.56  1.10% -10.24%         839,398,208          214,398,214          465,284,595,712مؤشر ( 
  EGX 70 (          499.82  0.75% -27.96%         116,347,272            54,001,528          184,628,494,336مؤشر ( 
  EGX 100 (       1,339.59  0.93% -22.44%         894,579,328          231,192,438          559,802,744,832مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   القلعة تعلن موعد التشغیل التجاري لمشروع المصریة للتكریر  
  الف طن   ٣٦٥المالیة والصناعیة تخطط لرفع صادراتھا إلى

    ٢٠١٩بنھایة 
   أسیك للتعدین تتحول للربحیة في النصف األول  
  ٢٠١٩-٢٠١٨كابو تتحول للخسائر في    
 ملیون جنیھ خسائر راكتا في شھرین   ١٧٫٥  
 ٦٩ح القاھرة لإلسكان النصفیة اإلیرادات تھبط بأربا٪    
   ٢٠١٨خالل  ٪٥٧أرباح جالكسو سمیثكالین تتراجع 
  نقطة   ١٠٠المركزي یواصل التیسیر النقدي ویخفض الفائدة

  أساس
  الضرائب تقترح زیادة حد اإلعفاء وتوسیع الشرائح الضریبیة  
  جرار جدید لسكك حدید مصر   ١٠٠"بومباردیھ" تتطلع لتورید  
   شركة أمریكیة تستثمر في قطاع التأمین بمصر  
  :«ارتفاع الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة   ٪٨٫٨«اإلحصاء

واالستخراجیة یولیو الماضي..وانخفاض صناعة المنتجات  
  الكیماویة  

  : ھة للخدمات  ملیار جنیھ استثمارات كلیة موج٢٧٫٥التخطیط
  ٢٠١٩/٢٠٢٠الصحیة خالل 

  :ملیار دوالر عائدات صادرات الصناعات   ٥أشرف الجزایرلي
  الغذائیة سنویا ً 

   أوبك: سرعة استئناف السعودیة إلنتاج النفط أنقذ السوق
  العالمیة من تقلبات األسعار  

   البنك الدولي یعلق علي تعیین كریستالینا جورجیفا مدیر عام
  لي لصندوق النقد الدو

  واشنطن تفرض عقوبات على شركات صینیة الستیراد النفط
  اإلیراني 

  

  ) 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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  المقیدة أخبار الشركات 
    القلعة تعلن موعد التشغیل التجاري لمشروع المصریة للتكریر

قال رئیس مجلس إدارة شركة القلعة، إنھ من المقرر انطالق التشغیل 
التجاري لمشروع الشركة المصریة للتكریر في الربع األخیر من العام  

غیل جمیع وحدات مشروع الشركة تش ٢٠١٩سبتمبر  شھد   الجاري.
المصریة للتكریر بعد تشغیل وحدة التكسیر الھیدروجیني المتبقیة.وأشار 
ا لبدء التشغیل  ً ً على تنمیة الطاقة التشغیلیة تمھید إلى أن الشركة تعمل حالیا
ً بأن المشروع قام   التجاري خالل الربع األخیر من العام الجاري، علما

ألف طن من المنتجات البترولیة إلى الھیئة  ٧٠٠بالفعل بتورید أكثر من 
المصریة العامة للبترول.وفي وقت سابق، ذكرت الشركة أن نسبة الملكیة 

بالمائة بصورة غیر  ١٣٫١٤الفعلیة للقلعة في المصریة للتكریر ھي 
مباشرة.وفي مایو الماضي، أعلنت شركة القلعة عن الحصة التمویلیة 

الر لمشروع المصریة للتكریر، والتي ملیون دو ١٢٠األخیرة بمبلغ 
ملیون دوالر وقروض مساھمین بقیمة  ٧٠تتكون من زیادة رأسمال بقیمة 

ملیون دوالر تمت تغطیتھا بالكامل.ومن المقرر أن یلعب المشروع   ٥٠
ً في تعزیز األداء البیئي عبر منع انبعاث  ً ھاما ألف طن من غاز  ٩٦دورا

بالمائة من حجم االنبعاثات الكلیة في  ٢٩ ثاني أكسید الكبریت أو ما یعادل
ً، وذلك عن طریق استخدام أحدث ما وصلت إلیھ تكنولوجیا  مصر حالیا
تكریر النفط وااللتزام بأفضل المعاییر البیئة العالمیة.وستحصل المصریة 
للتكریر على كافة مدخالت اإلنتاج من شركة القاھرة لتكریر البترول 

كریره إلنتاج المنتجات البترولیة عالیة الجودة  المجاورة لھا، ثم إعادة ت
وبیعھا في  Euro-Vمثل وقود السوالر المطابق للمواصفات األوروبیة 

  المصدر:مباشر السوق المحلي.

الف طن بنھایة  ٣٦٥المالیة والصناعیة تخطط لرفع صادراتھا إلى 
٢٠١٩    

 ٢٠) لتصدیر ما بین EFICتخطط شركة المالیة والصناعیة المصریة (
ألف طن من سماد السوبر فوسفات األحادي قبل نھایة الشھر  ٣٠إلى 

الحالي ، ما سیرفع إجمالي صادرات الشركة االجمالیة المستھدفة إلى ما  
.وقالت ادارة المالیة والصناعیة انھا  ألف طن بنھایة العام ٣٦٥و ٣٥٥بین 

تمكنت من تحفیز الصادرات عبر عدة الیات تمثلت في التعاقد مع  
ا، ً ً من التعامل مع موزع واحد فقط سابق فضال عن  موزعین جدد بدال

تحسن جودة المنتج والسیما عملیة تحبیب سماد السوبر فوسفات األحادي 
المحبب.وذكرت ادارة الشركة، في اطار حدیثھا لـ”نعیم”، ان إجمالي 

ملیون دوالر، خالل   ٢٤صادرات شركة المالیة والصناعیة قد بلغ 
النصف األول من العام الحالي، بینما سجلت صادرات شركتھا التابعة 

ملیون دوالر.وفیما یخص األحجام، اكدت   ١٤لسویس لتصنیع األسمدة ا
ألف طن من سماد السوبر  ٢٠٧االدارة أن المالیة والصناعیة قد صدرت 

ألف  ١٢٨فوسفات األحادي، بینما صدرت السویس لتصنیع األسمدة 
طن.وتقوم المالیة والصناعیة بتصدیر سماد السوبر فوسفات األحادي 

سي إلى أمریكا الالتینیة، وخاصة البرازیل، اذ یرتبط  المحبب بشكل رئی
الطلب واألسعار في الغالب بأسعار فول الصویا.وفیما یتعلق بالعوامل 
الموسمیة یبلغ الطلب على السماد في أمریكا الالتینیة ذروتھ في النصف 
األول من العام، بینما یبلغ ذروتھ في مصر في النصف الثاني من 

 ٢٠١٩أعمال المالیة والصناعیة عن الربع الثاني من  العام.وكشفت نتائح
?، وصافي الربح ٤٨ملیون جنیھ، بارتفاع  ٥١٥٫٣تحقیق إیرادات بقیمة 

    المصدر: صحیفة المال?.١٢٫٨ملیون جنیھ بنمو  ٥٧٫١بقیمة 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٨    ٦٫٧٢  زھراء المعادي 
   ٩٫٩٨    ١٢٫٦٧  القاھرة لإلستثمار والتنمیة العقاریة 

  ٩٫٩٧    ١٥٫٥٥  المجموعة المصریة العقاریة
  ٩٫٩٦    ٥٫٤١  نیوداب

  ٩٫٧٢    ٢٫٧١  الدولیة للمحاصیل الزراعیة

 

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

 -٩٫٩٦    ٤٫٧٠   آراب دیري 
 -٩٫٨٠    ١٣٫٩٠  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة 

 -٩٫٥١    ٧٫٩٠  العربیة الستصالح االراضي 
 -٨٫٧٠    ٣٫١٥  اإلسكندریة لألسمنت 

 -٧٫٣٧    ٤٫٦٥  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 

  

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

  ٧٧٫٤٠    ١٨٩،٩٠٦،٣٦٨  البنك التجاري الدولي 
  ٦٫٠١    ٧٥،٩٦١،٢٠٨  مستشفي كلیوباترا 

  ٢٫٠٥    ٦٧،٢٢٩،٤٧٢  بالم ھیلز 
  ٢٫٠٩    ٦٣،١٦٨،٠٨٤  القلعة 

  ١٢٫٦٧    ٥٢،٥٥٤،٨٢٠  القاھرة لإلستثمار  

  

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

  ٠٫٥٥    ٥٥،٢٤٦،٣٦٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫٠٥    ٣٣،٥٥٠،٣٥١  بالم ھیلز 

  ٢٫٠٩    ٣٠،٨١٥،٠٣٧  القلعة 
  ٠٫٦٥    ١٤،٩٦٢،٩١٢  بورتو القابضة 

  ٦٫٠١    ١٢،٦٢٤،٧٠٥  مستشفي كلیوباترا 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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    أسیك للتعدین تتحول للربحیة في النصف األول
أسكوم، خالل   -للتعدین أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة أسیك 

أنھا حققت   ، تحولھا للربحیة على أساس سنوي. ٢٠١٩النصف األول من 
ً بلغت نحو  ملیون جنیھ خالل الستة أشھر األولى من  ٢٫٠٤أرباحا

ملیون جنیھ في النصف المقارن من  ٩٫٣، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩
خذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة ، مع األ٢٠١٨

ملیون  ٤٥٤٫٦ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٥٠٢٫٨خالل الفترة إلى 
.وخالل الربع الثاني من العام الجاري، ٢٠١٨جنیھ في النصف األول من 

ً بلغت    ٤٫٥ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ١٢٫٥حققت الشركة أرباحا
ي الربع المقارن من العام السابق.وعلى مستوى األعمال  ملیون جنیھ ف

ً خالل النصف األول بلغت نحو    ٢٫٧المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحا
ملیون جنیھ في النصف األول من  ٣٦٫٢٨ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

  المصدر:مباشر العام الماضي.

    ٢٠١٩-٢٠١٨كابو تتحول للخسائر في 

 -القوائم المالیة المجمعة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات كشفت 
) تحول الشركة من ٢٠١٩-٢٠١٨كابو، عن العام المالي الماضي (

 ٣٥٫٢٥سجلت خسائر بلغت  الربحیة إلى الخسائر على أساس سنوي.
  ٣١٫٢، مقابل ٢٠١٩ایة یونیو حتى نھ ٢٠١٨ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو 

ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ.وتراجعت مبیعات الشركة 
ملیون جنیھ بنھایة یونیو،   ٦٠٣٫٢٥خالل العام المالي الماضي لتصل إلى 

ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق لھ.كما زادت تكلفة  ٦١٧٫٥٣مقابل 
یون جنیھ خالل العام المالي الماضي،  مل ٤٨٧٫٤٧مبیعات الشركة لتسجل 

ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق لھ.وعن القوائم   ٤٨٢٫٢مقابل 
المالیة المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل العام المالي الماضي 

 ٢٨٫٧٧، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة یونیو  ٢٧٫٢١لتسجل نحو 
سابق لھ. یشار أن الشركة تحولت  ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي ال

 ٢٠٫٣٣٨أشھر من العام المالي الجاري لتسجل  ٩إلى الخسائر خالل أول 
ملیون جنیھ خالل الفترة  ٢٠٫٧٧٢ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ 

  المصدر:مباشر ذاتھا من العام المالي الماضي.

    ملیون جنیھ خسائر راكتا في شھرین ١٧٫٥
راكتا، تحقیق الشركة  -العامة لصناعة الورق كشف مجلس إدارة شركة 

) خسائر بلغت  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل أول شھرین من العام المالي الجاري (
سجلت  ،  الفترة من یولیو حتى أغسطس الماضي. -ملیون جنیھ،  ١٧٫٥٥

اضي. فیما حققت  ملیون جنیھ خالل شھر أغسطس الم ٩٫١١خسائر بلغت 
ملیون جنیھ.یشار  ٨٫٤٣الشركة خسائر خالل شھر یولیو الماضي بلغت 

 ١٢٣٫٢٦أن الشركة سجلت صافي خسائر خالل العام المالي الماضي بلغ 
ملیون جنیھ خسائر خالل العام المالي السابق   ٨٢٫٨١ملیون جنیھ، مقابل 

 ٥اضي إلى لھ.وأرجعت الشركة زیادة خسائرھا خالل العام المالي الم 
عوامل تتضمن انخفاض كمیات اإلنتاج والمبیعات وإیرادات النشاط لتقادم  
الماكینات والركود في سوق الورق، باإلضافة إلى الزیادات في أسعار 
الخامات والكھرباء والمواد البترولیة وكذلك االنخفاض في قیمة مخزون 

شركة القباضة اإلنتاج التام وزیادة الفوائد المدینة عن القروض من ال
  المصدر:مباشر .للصناعات الكیماویة

    ٪٦٩اإلیرادات تھبط بأرباح القاھرة لإلسكان النصفیة 
والتعمیر،  كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة القاھرة لإلسكان  

عن النصف األول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 
سجلت   بالمائة على أساس سنوي، متأثرة بتراجع اإلیرادات. ٦٨٫٩

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ٨٠٫١٣صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس   ٢٥٧٫٦٩یونیو الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق  
األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الستة أشھر األولى من  

ملیون جینھ بنھایة یونیو، مقابل  ٦١٢٫٧٥العام الجاري لتسجل 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبشأن   ٩٩١٫٢٢

، تراجعت أرباح الشركة ٢٠١٩ائم المستقلة للنصف األول من القو 
ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٢٫٤١خالل الستة أشھر لتسجل 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.یشار أن   ٢٠٥٫٥
الشركة حققت صافي ربح خالل الربع األول من العام الجاري  

ملیون   ١٩٫٥٧في ربح بلغ ملیون جنیھ، مقابل صا ١٠٣٫١٧بقیمة 
جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.وارتفعت المبیعات  

  ٤٥٢٫٦٦لتصل إلى  ٢٠١٩واإلیرادات خالل الربع األول من 
ملیون جنیھ خالل الربع األول من   ٣٠٠٫١٨٤ملیون جنیھ، مقابل 

  المصدر:مباشر .٢٠١٨

 ٢٠١٨خالل  ٪٥٧أرباح جالكسو سمیثكالین تتراجع  
كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة جالكسو سمیثكالین، عن  

على أساس   %  ٥٦٫٦العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر   ٤٩٫٩٢سجلت صافي ربح بلغ  سنوي.
ملیون جنیھ   ١١٥٫١٨ ، مقابل٢٠١٨حتى نھایة دیسمبر  ٢٠١٨

ً خالل العام السابق لھ.وارتفعت مبیعات الشركة خالل العام   أرباحا
ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل   ١٫٦٢الماضي لتسجل نحو 

.ولكن في المقابل زادت تكلفة  ٢٠١٧ملیار جنیھ خالل  ١٫٤٥
ملیون جنیھ  ٩٨٧٫٥٩لتصل إلى  ٢٠١٨مبیعات الشركة خالل 

.وبشأن ٢٠١٧ملیون جنیھ في  ٩٠٤٫١٤ابل بنھایة دیسمبر، مق
، فقد تراجعت كذلك أرباح الشركة خالل  ٢٠١٨القوائم المستقلة لـ

ملیون   ١٠٦٫٨٣ملیون جنیھ، مقابل  ٣٧٫١٢العام الماضي لتسجل 
.یشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ  ٢٠١٧جنیھ أرباح خالل 

تمبر حتى نھایة سب ٢٠١٨ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ١٢٩٫٥٣
ً خالل نفس الفترة من العام   ٢٣٥، مقابل ٢٠١٨ ملیون جنیھ أرباحا

الماضي.وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة خالل الربع  
ملیون جنیھ بنھایة  ٦٩٫٣٥الثالث من العام الماضي لتسجل 

ملیون جنیھ خالل نفس الربع من العام   ١٣١٫١٣سبتمبر، مقابل 
  المصدر:مباشر الماضي.

  

  

    
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  نقطة أساس  ١٠٠المركزي یواصل التیسیر النقدي ویخفض الفائدة  

قررت لجنة السیاسة النقدیة بالبنك المركزي المصري في اجتماعھا  
نقطة أساس،   ١٠٠الخمیس الماضي تخفیض أسعار الفائدة الرئیسیة بواقع 

سیاسة النقدیة خفض الفائدة إلى قراءات التضخم للشھر وأرجعت لجنة ال
والتي وصلت إلى أدنى مستوى لھا في ست سنوات، عالوة على استمرار 
تراجع معدل البطالة وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي.  
وأضاف البنك أن تسریع وتیرة تیسیر السیاسات النقدیة عالمیا وسط  

و االقتصاد العالمي والتأثیر السلبي للتوترات التجاریة استمرار تباطؤ نم
على آفاق النمو كان من بین العوامل التي ساھمت في قرار خفض  
الفائدة.إلى أین وصلت أسعار الفائدة ھذا الصباح؟ یبلغ اآلن سعر اإلیداع  

على الترتیب، مقارنة  ٪١٤٫٢٥و ٪١٣٫٢٥واإلقراض ألجل لیلة واحدة 
على التوالي، قبل قرار الخمیس الماضي. وكذلك   ٪١٥٫٢٥ ٪١٤٫٢٥بـ 

أعلنت اللجنة تخفیض أسعار الفائدة على العملیة الرئیسیة وسعر االئتمان  
. وقرر كل من البنك األھلي المصري ٪١٣٫٧٥والخصم إلى مستوى 

وبنك مصر وھما أكبر مصرفین حكومیین، اإلبقاء على أسعار الفائدة على 
  جریدة الشروق المصدر: .ا ھي دون تغییر الشھادات ثابتة العائد كم

    جرار جدید لسكك حدید مصر ١٠٠"بومباردیھ" تتطلع لتورید 
أعربت شركة بومباردیھ، عن رغبتھا في التعاون مع ھیئة السكك  

ً  ٣٧جرار جدید، وإعادة تأھیل  ١٠٠الحدیدیة في تصنیع وتورید  جرارا
على ضرورة أن یتضمن العرض  آخر. وشدد وزیر النقل المصري، 

ً تنافسیة متمیزة ونقل تكنولوجیا صناعة  النھائي من بومباردیھ أسعارا
الجرارات إلى مصر. وأوضح كامل الوزیر، أن سیتم االتفاق على تدریب  
الفنیین المصریین، باإلضافة إلى عقود صیانة للجرارات وجدول زمني 

لقاء وزیر النقل مع وفد شركة بومباردیھ محدد للتنفیذ. جاء ذلك خالل 
العالمیة لبحث التعاون في مجال السكك الحدیدیة.وأشار الوزیر، إلى أن  
العمل یجري على قدم وساق لتدعیم أسطول الجر بالھیئة من خالل التعاقد  

ً وصیانة الجرارات العاملة على الخطوط   ٢٥٠على شراء  ً جدیدا جرارا
  المصدر:مباشر المختلفة.

ارتفاع الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة  ٪٨٫٨اإلحصاء»: «
    واالستخراجیة یولیو الماضي..وانخفاض صناعة المنتجات الكیماویة

كشف الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عن ارتفاع  الرقم  
القیاسي للصناعات التحویلیة واالستخراجیة (بدون الزیت الخام والمنتجات  

(أولـي) مقابل  ٢٠١٩خالل شھر یولیو ١٣١٫٦٢البترولیة) 
(نھائي) بنسبة ارتفاع قدرھا   ٢٠١٩خالل شھر یونیو ١٢٠٫٩٩

.وأوضحت البیانات األولیة للرقم القیاسي إلنتاج الصناعات  ٪٨٫٨
التحویلیة واالستخراجیة الصادرة عن الجھاز، ارتفاع الرقـم القیـاسـي 

مقارنة بشھر  ٢٠١٩یولیو خالل شھر  ٣٣٥٫٥٩لصناعة المالبس الجاھزة
٪ وذلك بسبب  ٢٥٫٤١بارتفاع قدره  ٢٦٧٫٥٩حیث بلغ  ٢٠١٩یونیو 

االستعداد للموسم الدراسي الجدید. وارتفع الرقــــم القیـــاسـي للصناعات  
مقارنة بشھر  ٢٠١٩خالل شھر یولیو١٤٥٫١٨التحویلیة األخرى لنحو  

لك بسبب زیادة  وذ ٪ ٧٣٫٣بارتفــاع قدره  ٨٣٫٧٩حیث بلغ ٢٠١٩یونیو
منتجات التصدیر من المواد المكتبیة والعادیات.وأشارت إلى انخفاض  

 ١١٦٫٦٦الرقــــم القیـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكیماویة لنحو 
 ١٢٩٫٥٣حیث بلغ  ٢٠١٩مقارنة بشھر یونیو  ٢٠١٩خالل شھر یولیو 

ت  وذلك بسبب انخفاض إنتاج المنظفا  ٪ ٩٫٩بنسبة انخفاض قدرھا 

  الضرائب تقترح زیادة حد اإلعفاء وتوسیع الشرائح الضریبیة 
علم أن اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الضرائب إلعداد قانون جدید 

 ٨عفاء الضریبى إلى ما فوق مبلغ لضریبة الدخل قد اقترحت رفع حد 
آ?ف بالنسبة لحد ا?عفاء الشخصى ضمن النسخة األولیة التى تم 

لمالیة لمراجعتھا.وكان عبدالعظیم حسین، رئیس إرسالھا إلى وزارة ا 
ا بتشكیل لجنة تحت  ً مصلحة الضرائب، قد أصدر الشھر الماضى قرار
إشرافھ تتولى تعدیل قانون ضریبة الدخل، وأوكل لھا االستعانة بمن 
تراه إلنجاز أعمالھا.وأضافت مصادر حكومیة، إن من ضمن 

ت المتوسطة ومحدودى المقترحات لتخفیف ا?عباء المالیة عن الطبقا
 ١٠٠ولى بنسبة %الدخل تطبیق خصم ضریبى كامل على الشریحة ا

ً من الحالى البالغ % بحیث یتم إعفاؤھا بالكامل من سداد  ٨٥بدال
ً لقانون الضرائب الحالى فإن الشریحة  آالف  ٨ولى حتى الضریبة.ووفقا

خضع ألف جنیھ فت ٣٠إلى  ٨٠٠١جنیھ معفاة، والشریحة الثانیة من 
.أما ٨٥وتحصل على خصم ضریبى بنسبة % ١٠لسعر ضریبى %

ألف جنیھ، وتخضع لسعر  ٤٥و ٣٠٠٠١الشریحة الثالثھ فتتراوح بین 
ا % ١٥ضریبى % ا ضریبیً ، بینما تتراوح ٤٥كما تطبق خصمً

 ٢٠ألف جنیھ سعر ضریبى % ٢٠٠إلى  ٤٥٠٠١الشریحة الرابعة من 
ا % وھى تخص الدخل فوق .أما الشریحة الخامسة ٧٫٥وتحصل خصمً

.وأضافت ٢٢٫٥ألف جنیھ سنویا فتخضع لسعر ضریبى % ٢٠٠
المصادر، أنھ من ضمن المقترحات أیضا توسیع الشرائح الضریبیة بین 
ً على أن یسدد أصحاب المبالغ  الدخول على المستویات ا?على دخال
الكبرى ضریبة على الدخل أعلى.وذكرت المصادر، أنھ ال زیادة فى 

ضمن تعدیالت القانون  ٢٢٫٥ریبة عن الحالیة البالغة %أسعار الض
    المصدر: صحیفة البورصةالجدید للضریبة العامة على الدخل.

    شركة أمریكیة تستثمر في قطاع التأمین بمصر

وقعت شركة ثروة كابیتال لالستثمارات المالیة، اتفاقیة مع وحدة 
 و برودینشال فایننشال األمریكیة.االستثمار المسؤول التابعة لشركة 

بمقتضى االتفاقیة تضخ الشركة األمریكیة استثمارات لم تكشف قیمتھا 
في شركة ثروة لتأمینات الحیاة.وذكر البیان أن الوحدة تعمل على بناء 
ً إلى جانب  ً اجتماعیا محفظة استثمارات بقیمة ملیار دوالر لتحقق تأثیرا

د المالي. وقال حازم موسى رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي العائ 
لشركة ثروة كابیتال: "سیساعد استثمار برودینشال على اإلسراع من 
عملیة طرح منتجات فریدة ومبتكرة في سوق التأمین المصري".كانت 
ثروة كابیتال القابضة قد حصلت في مارس الماضي على ترخیص 

الھیئة العامة للرقابة المالیة. وأوضحت  مزاولة نشاط التأمین من
الشركة حینھا أنھا ستبدأ بتقدیم منتجات التأمین على الممتلكات 
والمسؤولیات من خالل شركة ثروة للتأمین، إضافة إلى التأمین على 
الحیاة والتأمین الصحي وعملیات تكوین األموال من خالل شركة ثروة 

  المصدر:مباشر لتأمینات الحیاة.

ملیار دوالر عائدات صادرات الصناعات الغذائیة  ٥الجزایرلي:  أشرف
 ً سنویا

استضافت كلیة الزراعة بجامعة اإلسكندریة فعالیات ورشة عمل 
بعنوان “واقع ومستقبل التصنیع الغذائي في مصر”، بحضور الدكتور 
حسین منصور رئیس ھیئة سالمة الغذاء، وأشرف الجزایرلي رئیس 
غرفة الصناعات الغذائیة.قال أشرف الجزایرلي، رئیس غرفة 

لغذائي یمثل ثاني أكبر مصدر للعملة الصناعات الغذائیة، إن التصدیر ا
الصعبة في مصر سواء من خالل الحاصالت أو المصنعات، حیث 



 

 

ومنتجات العنایة الشخصیة النخفاض الطلب علیھا.وتراجع  الرقـم  
 ٢٠١٩خالل شھر یولیو  ٧٣٫٨٢القیـاسـي لصناعة الفلزات القاعدیة 

٪ ٤٫٣بانخفاض   قدره  ٧٧٫١٠حیث بلغ  ٢٠١٩مقارنة   بشھر یونیو 
  المصدر: أموال الغدوذلك بسبب إجراء عمرات لألفران. 

ملیار جنیھ استثمارات كلیة موجھة للخدمات الصحیة ٢٧٫٥التخطیط : 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠خالل 

أعلنت وزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري استھدف توجیھ 
استثمارات كلیة (عامة، وخاصة) للخدمات الصحیة تصل إلي حوالي 

ً بحوالى  ٢٠١٩/٢٠٢٠ملیار جنیھ خالل العام  ٢٧٫٥   ٢١٫٨وذلك مُقارنة
في تقریر لھا الیوم حول  -ھ بالعام الماضي .وأوضحت الوزارةملیار جنی

فیما یتعلق   ٢٠١٩/٢٠٢٠مستھدفات خطة التنمیة المستدامة لعامھا الثاني 
أن االستثمارات العامة تشكل  –باالستثمارات الموجھة للخدمات الصحیة 

في حین تمثل االستثمارات   ٪٦٠٫٧ملیار جنیھ بنسبة  ١٦٫٧١منھا 
من  ٪٨٧مع استحواذ الجھاز الحكومي على نحو  ٪٣٩٫٣ الخاصة نسبة

جملة االستثمارات العامة مشیرة إلى أن ذلك جاء في إطار حرص  
الحكومة على الوفاء باالستحقاقات الدستوریة فیما یخص تخصیص إنفاق  
ً عن إقامة نظام   حكومي من الناتج القومي اإلجمالي لخدمات الصحة فضال

ٍ من األھمیة  تأمین صحي شامل.وأكدت أن ٍ عال قطاع الصحة یحظي بقدر
لدي قائمة أولویات الحكومة لما لھ من ارتباط وثیق بالمواطن المصري 
ُقدم لھ والتي حثت الدولة علي وضعھا في  ولكونھ في إطار الخدمات التي ت
قلب كل خطط التنمیة المستدامة.وأشارت إلى أن خطة الرعایة الصحیة 

نت التطبیق التدریجي لنظام التأمین والتي تضم ٢٠١٩/٢٠٢٠لعام 
الصحي الشامل وتوفیر خدمات الطب الوقائي وتعمیمھا إلي جانب التغطیة 
ً عن زیادة   الشاملة للمناطق الفقیرة بخدمات الرعایة الصحیة األولیة فضال

ً وتطویر خدمات   ١٢٠٠عدد اآلسرة بالمستشفیات بحوالي  سریر سنویا
لرعایة البدنیة للشباب بإنشاء مدن وأندیة التمریض مع التوسع في برامج ا

ومراكز ریاضیة متخصّصة ونشر مراكز الطب الریاضي حیث یتم  
ماسي، وتطویر  ٣٠٠تطویر  ُ ً.وحول  ١٠٠ملعب خ مركز شباب سنویا

تقدیرات اإلنتاج والناتج، لفت التقریر إلى أنھ من المُستھدف أن یصل 
 ٢٠١٨/٢٠١٩ار جنیھ عام ملی ١٧١٫٩اإلنتاج باألسعار الجاریة من نحو 

،  ٪١٥٫٧بنسبة زیادة  ٢٠١٩/٢٠٢٠ملیار جنیھ العام الحالي  ١٩٨٫٩إلي 
ملیار جنیھ خالل   ١٢٩٫٣ملیار جنیھ إلى  ١٢٥٫٢وباألسعار الثابتة من 

.وفیما یتعلق بناتج قطاع الخدمات الصحیة ٪٣٫٢ذات الفترة بنسبة زیادة 
لیار جنیھ باألسعار الجاریة عام  م ١١٦٫١أوضح أنھ من المُستھدف أن یرتفع من 

,   ٢٠١٩/٢٠٢٠ملیار جنیھ خالل العام الجاري  ١٣٤٫٥إلي  ٢٠١٨/٢٠١٩
ملیار   ٨٧٫٥ملیار جنیھ إلى  ٨٤٫٦وباألسعار الثابتة من  ٪١٥٫٨بنسبة زیادة 

  المصدر : أ.ش.أ.٪٣٫٤٣جنیھ فى ذات العامیین على التوالى، بنسبة زیادة 

  

  

  

  

  

  

 

ملیار دوالر سنویا، والتي تقارب دخل قناة السویس  ٥تصل عوائده إلى 
ا إلى أن عدد العاملین بالقطاع الغذائي في مصر یتجاوز  ً  ٧، مشیر

إلى بلوغ عدد  ملیون عامل.وأشار رئیس غرفة الصناعات الغذائیة
الشركات المصریة المسجلة بالقائمة البیضاء التي تقوم بتصدیر 

شركة، وذلك بعد توافقھم مع المعاییر  ١٢٠منتجاتھا للسعودیة حوالي 
الدولیة، وتوجھ ثلث الصادرات المصریة الغذائیة إلى 
السعودیة.وأضاف أن التصنیع الغذائي في مصر یعاني من نقص في 

، وذلك نتیجة عمل الخبرات في الخارج وأبرزھا دول الكوادر البشریة
الخلیج العربي.وتابع الجزایرلي، التصنیع الغذائي في مصر كان لدیھ 

لعام  ١جھة تراقب على الغذاء، وذلك قبل صدور قانون  ١٨أو  ١٧من 
الخاص بإنشاء الھیئة القومیة لسالمة الغذاء، والذي سحب  ٢٠١٧

شأن سالمة الغذاء.واعتبر الدكتور بعض الصالحیات من الوزارات ب
حسین منصور، رئیس الھیئة لسالمة الغذاء، أن مصر تمثل الجیل 
الخامس في تبني ثقافة سالمة الغذاء برغم أن أول تشریع في ذلك صدر 

.وتابع، تحتل ٢٠٢٠، ولكن التفعیل تأخر حتى قرب حلول  ١٩٩٣عام 
ة إنجاز دولة حول العالم في سرع ١٧٠من  ١٦٠مصر المرتبة 

وخروج الشحنات الغذائیة المصدرة من المطار، حیث تصل فترة وجود 
 ٣یوم، والھیئة مطالبة بخفض تلك الفترة إلى  ٣٣الشحنة بالمطار إلى 

أیام فقط خالل الفترة المقبلة.وأشار رئیس ھیئة سالمة الغذاء إلى أن 
ن اقتصاد مصر لن یقوم سوى باالھتمام بالصناعات الصغیرة، ویمكن أ

تشمل تلك الصناعات السالسل والمنشأت الغذائیة.من جانبھ قال الدكتور 
عبدهللا زین الدین عمید كلیة الزراعة، إن مجتمع الصناعات الغذائیة 
یعد أحد ركائز االقتصاد المصري لما یضمھ من مئات وآالف العاملین 
كما یكفل االحتیاجات الغذائیة لكافة المواطنین في مصر.وأوضح أن 

جامعة والجھات المتعاونة تسعى جاھدة لتحویل جزء من القطاع غیر ال
المنتظم إلي منتظم لضمان توفیر منتجات عالیة الجودة.وتابع زین 

للتصنیع الغذائي فتح أسواق  ٢٠٣٠الدین، تضم أھداف استراتیجیة 
ا إلى أن الجامعة وكلیة  ً خارجیة جدیدة مما یتطلب تطویر القطاع ، الفت

ا باإلضافة إلى الزراعة قام  ت بتطویر المحاصیل واعتمادھا دولیً
حصول معھد التحالیل المیكروبیة على اإلعتماد الدولي خالل العام 
الماضي.وذكر سامح عوض، رئیس قسم األلبان بكلیة زراعة، جامعة 
االسكندریة، إن إنشاء ھیئة سالمة الغذاء كانت مطلبًا أساسیا بھدف 

ا أن ھناك بعض المنتجات  جمع كافة المتخصصین في مكان ً واحد، الفت
تتحقق فیھا شروط سالمة الغذاء ولكن ال تتوفر بھا شروط جودة 
الغذاء.وتناقش الورشة على مدار جلستیھا سالمة الغذاء ودور غرفة 
الصناعات الغذائیة، وسبل تسجیل المصانع في القائمة البیضاء 

وإنتاج األجبان في لألغذیة، والتطبیق العملي ألنظمة سالمة الغذاء، 
المصدر: جریدة  .مصر، وتعمیق التصنیع المحلي في مجال الصناعات الغذائیة

  البورصة 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
أوبك: سرعة استئناف السعودیة إلنتاج النفط أنقذ السوق العالمیة من 

  تقلبات األسعار  

قال محمد باركیندو األمین العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
الیوم الخمیس، إن التحركات السریعة التي اتخذتھا السعودیة الستئناف 

أسعار النفط بعدما اضطربت  اإلنتاج كانت شدیدة األھمیة للحد من تقلبات 
سوق النفط العالمیة في أعقاب الھجوم على منشأتي نفط سعودیتین.وأبلغ  
باركیندو مؤتمرا للطاقة في قازاخستان أنھ من غیر المرجح عقد اجتماع  
استثنائي ألعضاء أوبك وبقیة مصدري النفط نظرا ألن السعودیة استعادت  

" الحادث.وقال إن المنظمة ما  غالبیة اإلمدادات مضیفا أنھم "تجاوزوا
زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و"ستفعل كل ما یلزم 
لفصل النفط عن السیاسة".كما قال باركیندو إن أوبك تتوقع نموا قویا في 
األمد الطویل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامیة.وبالحدیث عن 

وق النفط تركز على ما ستسفر عنھ المخاطر في المدى األقصر، قال إن س
محادثات التجارة بین الوالیات المتحدة والصین.وأضاف أنھ في المجمل 
وبینما تشیر بیانات النمو االقتصادي العالمي إلى تباطؤ فإن ھذه البیانات  

  المصدر: بوابة األھرامغیر "مقلقة" وال تدل على وجود مؤشرات على الركود.

تعیین كریستالینا جورجیفا مدیر عام لصندوق البنك الدولي یعلق علي 
 النقد الدولي 

أصدر رئیس مجموعة البنك الدولي دیفید مالباس، بیانا بشأن تعیین   
إنھ ر كریستالینا جورجیفا في منصب المدیر العام لصندوق النقد الدوال

لص التھاني لكریستالینا نیابة عن المجموعة البنك الدولي، یود التقدم بخا 
جورجیفا على تعیینھا في منصب المدیر العام لصندوق النقد  
الدولي.أضاف بیان رئیس البنك الدولي، أن كریستالینا لھا دور متمیز 

ست كل جھودھا لتحقیق رسالتنا  بحكمة وتصمیم بالبنك وأوضح أنھا كرَّ
المشترك والمستدام.وتابع أنھا  الرئیسیة في الحد من الفقر وتعزیز الرخاء 

لھا لتعزیز النمو  قد جعلت المؤسسة بحق في وضع قوي یؤھِّ
والتنمیة.وأشار إلى ربط العمل باألجندات الرئیسیة مثل الوظائف ورأس  
المال البشري والدیون والتجارة والتطور التكنولوجي.أضاف أنھ كان من 

اندة البلدان الھشة.وأشار بین إنجازاتھا الكثیرة دورھا في توجیھ جھود مس
إلى التزامھا بتمكین النساء بوصفھ قضیة إنمائیة، وحماسھا لمعالجة آثار 
ِّي كریستالینا قیادة صندوق النقد الدولي، تطلع إلى أن   تغیر المناخ.ومع تول
تعمل مجموعة البنك الدولي والصندوق معا على نحو أوثق من أي وقت  

ً بعد اختیارھا من قِبَل المجلس  مضى.كانت «غورغییفا» أصدرت بیان ا
التنفیذي للصندوق لتولي منصب المدیر العام القادم لفترة خمس سنوات  

أكتوبر.وأكدت علي شعورھا بعمیق الشرف  ١اعتبارا من 
الختیارھا.وقالت إن الصندوق مؤسسة فریدة لھا تاریخ عظیم وكوادر 

على رأس   على مستوى عالمي.نوھت إلي إنھا مسؤولیة ضخمة أن تكون
الصندوق في ھذا التوقیت.وأشارت إلى إن النمو االقتصادي العالمي في 
ھذا التوقیت مخیب لآلمال، والتوترات التجاریة مستمرة، والدین عند  

  المصدر: المالمستویات مرتفعة تاریخیة.

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,994.00  0.52% السعودیة 

 DFMGI 2,798.00 -0.15%  دبي
 ADI 8,028.00 -0.03% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,512.00 -0.51% الكویت 

 BSEX 5,712.52 -0.50% البحرین 
 GENERAL 32,071.00 2.03% قطر 

 MASI 49,168.00 -0.15% المغرب 
 TUN20 2,440.00 -0.32% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,820.25  -0.26% أمریكا 
 S&P 500 2,961.79  -0.53% أمریكا 
 NASDAQ 7,939.63 -1.13% أمریكا 

 FTSE 100 7,426.21 1.02% لندن 
 DAX 12,380.94  0.75% أمانیا 

 Nikkei 225 21,878.90  -0.77% الیابان 
 %0.60- 1,496.56 األوقیة سعر  الذھب (دوالر) 

 %1.32- 61.91 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.89- 55.91 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

واشنطن تفرض عقوبات على شركات صینیة الستیراد النفط 
   اإلیراني

قررت الوالیات المتحدة تطبیق عقوبات على شركات صینیة  
إیران.وقال وزیر لمشاركاتھا في عملیات استیراد النفط من 

الخارجیة األمریكي مایك بیمبو في تصریحات أمس األربعاء إن  
العقوبات ھي استجابة النتھاكات العقوبات األمریكیة أحادیة  
الجانب، وذلك بحسب "وكالة األنباء الفرنسیة".وأضاف: "تم تطبیق  
العقوبات على كل من الشركات والرؤساء التنفیذیین، فھي جزء من 

ط االقتصادي الكبرى ضد النظام اإلیراني، وھؤالء  حملة الضغ
یمكنوھا من سلوكھا المزعزع لالستقرار".وشدد بومبو على أن  
واشنطن ستكثف الجھود لتعلیم الدول والشركات على السواء  
مخاطر تنفیذ أعمال مع الحرس الثوري اإلیراني، "وسنعاقبھم حال  

یة الوالیات  إصرارھم على تحدي تحذیراتنا".وتابع وزیر خارج
المتحدة: "نحن نطبق العقوبات على شركات صینیة معینة،  
ً في عملیات نقل كبیرة للنفط من إیران".وكانت   الشتراكھا عمدا
شركتان فرعیتین تابعتین لـ"كوسوكو" الصینیة وھي شركة رائدة 
في مجال الشحن، من ضمن الشركات التي تعرضت للعقوبات  

داء، وذلك بالرغم من عدم اتخاذ  حیث تم إدراجھم بالقائمة السو
  المصدر:مباشر قرارات تجاه الشركة األم.

  

      



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

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

  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   سیدى كریر للبتروكیماویات 
  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٠/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٨٣٣٣الثالث  القسط   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  ٠٫٢٠القسط الثانى   االسكندریة الطبي) االسكندریة للخدمات الطبیة (مركز 

  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 

  

  العمومیةالجمعیات 
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

  - ا ش طلعت حرب  ٢٨االستیراد بقاعة االجتماعات الكبري بشركة النصر للتصدیر و   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 
  القاھرة 

  - العمرانیة  - ش خاتم المرسلین  –مقر نادي العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومباني   عادیة   مصر لصناعة الكیماویات   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  الجیزة ( بجوار قاعة سید درویش ) 

عادیة و غیر    مصر للفنادق (ھیلتون)   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  قاعة القاھرة  - فندق النیل ریتزكارلتون   عادیة 

دیة و غیر  عا  ممفیس لالدویة والصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  عادیة 

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

  االسكندریة  –سموحة  –بفندق ھیلتون جرین بالزا   عادیة   االسكندریة للغزل والنسیج   ٢٠١٩/ ٠١/١٠

عادیة و غیر    الصناعات الكیماویة المصریة (كیما)   ٢٠١٩/ ٠٣/١٠
  ش خاتم المرسلین العمرانیة الجیزة  –بمقر نادي العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومباني    عادیة 

عادیة و غیر    القومیة النتاج االسمنت   ٢٠١٩/ ٠٣/١٠
  عادیة 

  - بمقر نادى العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومبانى شارع خاتم المرسلین بالعمرانیة 
  الجیزة 

قاعة كلیوباترا بالمركز الرئیسى المنطقة الصناعیة السادسة طریق الواحات القطع أرقام من    عادیة   خان الشرقیة للد   ٢٠١٩/ ٠٧/١٠
  ٩٨إلى   ٨٧

  بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر   غیر عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  القاھرة   –جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥بمقر الشركة   عادیة غیر    دایس للمالبس الجاھزة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠



 

 

  )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 77.4 4.12 3.21 2,471,964 189,906,368 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.95 0.06 3.35 462,180 7,785,634 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.05 0.90 1.31 3,029,769 30,460,644 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.38 2.54 28.03 763,558 1,050,764 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.90 -0.54 28.73- 2,126,644 27,347,022 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
18.45 2.27 22.59 937,694 17,320,164 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
40.61 0.10 0.98- 76,723 3,115,215 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.71 1.91 6.99- 1,149,997 13,458,589 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.46 0.12 24.80- 5,151,696 43,545,404 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.39 1.62 34.58- 2,669,678 11,506,888 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.09 3.47 40.96- 30,815,037 63,168,084 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
14.60 0.00 8.96 395,430 5,772,612 23.11 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.96 2.26 2.35- 2,015,892 19,729,276 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.67 9.98 45.63 4,424,091 52,554,820 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.01 3.80 30.94 12,624,705 75,961,208 7.06 3.40 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.05 7.33 5.53- 33,550,351 67,229,472 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

23.98 2.57 31.47 774,760 18,288,788 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

101.70 1.62 13.81- 27,951 2,784,240 137.88 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.69 3.59 2.79 692,713 7,312,960 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

3.95 2.33 36.60- 773,708 3,028,268 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

8.85 3.27 48.55- 1,121,076 9,728,546 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.17 3.19 15.52- 3,176,301 16,195,009 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.50 3.34 6.88- 1,016,148 6,532,947 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.91 1.39 11.82- 3,972,094 11,628,944 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

8.72 3.81 51.74- 2,881,309 24,614,568 22.73 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.55 3.57 5.00- 55,246,360 29,967,220 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.77 0.00 59.01 1,124,660 3,100,979 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.60 3.03 11.21 317,322 3,972,023 15.72 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

4.87 2.31 27.42- 1,230,963 5,873,625 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.48 5.98 53.21- 2,170,136 5,291,766 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

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

ا محظور    . تمامً

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
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