
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠١/١٠/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (   14,257.75  -0.41% 9.37%  517,014,112   114,915,197   394,165,780,480مؤشر ( 

  EGX 50 (   2,032.67  0.52% -5.45%  597,058,048   185,938,917   486,959,972,352مؤشر ( 

  EGX 70 (   520.39  0.29% -25.00%  126,227,048   85,571,252   191,170,445,312مؤشر ( 

  EGX 100 (   1,393.07  0.24% -19.35%  643,241,152   200,486,449   585,371,418,624مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   في الیوم األول..سودیك تحقق ملیار جنیھ مبیعات من المشروع

  الجدید
  ُطالب تنمیة الصادرات بمتأخرات   ملیون جنیھ ٢٠٠دایس ت
   ماریدیف تتحول للخسائر في النصف األول  
 مالیین جنیھ في شھرین   ٤انخفاض خسائر العربیة للشحن لـ  
   في شھرین   ٪٨أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع  
   ُقر توزیع أسھم مجانیة وزیادة رأس عمومیة الدلتا للتأمین ت

  المال  
   القابضة للصناعات الكیماویة تؤسس مصنعین متنقلین للفلنكات

  ملیون جنیھ  ٢٢٠بتكلفة 
  بعد التراجعات..ایسترن كومباني تعلق على أدائھا  
  ھر األسبوع الم ١٣بدء تجارب إنتاج الغاز من البئر ُ   قبل بحقل ظ
 ملیارات یورو حجم استثمارات البنك األوروبي في مصر  ٩  
 صرف متأخرات المصدرین ببرنامج رد  التصدیري لمواد البناء :

  األعباء یسھم فى مضاعفة الصادرات 
  على السیارات   ٪٣٠الحكومة تسعى لفرض ضریبة تنمیة

  المستوردة والمحلیة  
 اتفاقیة   مصر تفاوض الوالیات المتحدة إلدخال سلع جدیدة ضمن

  الكویز 
   رئیس تنمیة الصادرات: نجحنا في الترویج لقطاع الكیماویات

  مدة  واألس
   الصین تحذر من "تقلبات األسواق"حال شطب شركاتھا من

  البورصة األمریكیة 
  في الربع الثاني  ٪٠٫٢تأكید انكماش االقتصاد البریطاني  
 صین  أسعار النفط تنزل بفعل استمرار ضعف اآلفاق االقتصادیة لل  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    سعرھا االسھم التي ارتفع    
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 
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  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  في الیوم األول..سودیك تحقق ملیار جنیھ مبیعات من المشروع الجدید 

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمیة واالستثمار (سودیك)، إنھ تم  
ً من السبت  The Estatesإطالق وحدات مشروع " " للبیع بدءا

حجوزات العمالء على وحدات المشروع نحو ملیار جنیھ بلغت الماضي. 
 ٥خالل الیوم األول من طرح الوحدات للبیع.ویقع المشروع على بعد 

یضم المشروع  وع سودیك ویست، ومن المخطط أن كیلومترات شمال مشر 
 ً ً ریاضیا ً.ومن المتوقع أن تتخطى مبیعات مشروع ذا  فیالت ونادیا ً صحیا ونادیا

ً بلغت   ٨ملیارات جنیھ على مدار  ٧استیتس  سنوات.وحققت الشركة أرباحا
، مقابل أرباح  ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو  ٣٣٧٫٩
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.ووقعت سودیك في   ٣٧٤٫٠٩بلغت 

عقد التسھیل االئتماني متوسط األجل مع البنك التجاري   ٢٠١٧أغسطس  ٣٠
ملیون جنیھ مصري؛ وذلك لتمویل مشروع أكتوبر بالزا في   ٢٧٠الدولي بقیمة 
  :مباشرالمصدرغرب القاھرة. 

ُطالب تنمیة الصادرات بمتأخرات  ملیون جنیھ ٢٠٠ دایس ت
صندوق تنمیة الصادرات  )، DSCWطالبت شركة دایس للمالبس الجاھزة (  

ُدرت بـ ملیون جنیھ، ضمن برنامج «الحوافز التصدیریة» الذى   ٢٠٠بمتأخرات ق
ُجدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة «صندوق  ا.وت ً أقرتھُ الحكومیة المصریة مؤخر

ا، البرنامج  ً الجدید لرد أعباء الصادرات للعام المالى  تنمیة الصادرات» أقر مؤخر
ملیارات جنیھ، تتضمن صرف مستحقات بواقع   ٦لغت بموازنة ب ٢٠٢٠-٢٠١٩

% من متأخرات مستحقات المصدرین السابقة.أما بقیة المبالغ فسیتم سدادھا   ١٠
للمصدرین عبر عدة بدائل مختلفة، من ضمنھا إسقاط التزامات على الشركات، أو  

لتحتیة للتصدیر.كما تم طرح بدائل أخرى مثل تخصیم فوائد قروض  دعم البنیة ا 
أو الحصول على صكوك من المالیة، أو قطع أراض.قال فیكتور فخري، رئیس 
القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة «دایس للمالبس الجاھزة»، إن شركتھُ  

أن  ملیون جنیھ لدى صندوق دعم الصادرات.وتوقع  ٢٠٠لدیھا مستحقات بقیمة 
دایس، خاصة تكلفة  تسھم تلك الحوافز الضریبیة فى خفض التكالیف التى تتحملھا 

ا أن حجم قروض «المجموعة» بالفترة الحالیة یقدر  ً ملیون   ٨٠٠التمویل، موضح
جنیھ .وأضاف في تصریحات خاصة لـ”المال”، أن تلك المساھمة تأتى بشكل غیر  

لمحملة على میزانیة الشركة  مباشر، وتعوض جزءا من المصروفات التمویلیة ا
توسعات.ولفت إلى أن القرار تضمن عدة  التى نتجت عن قروض تم توظیفھا بال

بدائل، واختیار شركتھُ ألى منھا سیكون لھ فائدتھُ، ویسھم فى توفیر سیولة  
مالیة.وفیما یتعلق بحصة شركتھ التصدیریة، لفت إلى أن الشركة تعتمد على  

من إجمالى إنتاجھا، فیما تؤول  ٧٠بتصدیر % الصادرات بشكل كبیر، وتقوم
 لسوق المحلیة .تجدر اإلشارة إلى أن «دایس» أعلنت خالل مایوالنسبة المتبقیة ل

ملیون جنیھ، من برنامج دعم الصادرات عن   ١٢٥٫٨المُنقضى استحقاقھا لمبلغ 
وقالت «دایس» حینھا، إن التأخر فى  .٢٠١٨السنة المالیة المنتھیة دیسمبر 

د بقیمة  الت بنكیة حملتھا فوائھذا المبلغ اضطرھا إلى الحصول على تسھیصرف 
ملیون جنیھ.وأضافت دایس للمالبس أن تأخر الحكومة فى سداد الرصید   ٢٥

ملیون   ٤٩٫٨المستحق للشركة، فیما یخص ضریبة القیمة المضافة البالغ قیمتھا 
  ١٠فوائد بقیمة جنیھ، اضطرھا إلى الحصول على تسھیالت بنكیة أخرى حملتھا 

رى تراجعت ربحیة الشركة  مالیین جنیھ.وخالل النصف األول من العام الجا
ملیون جنیھ الفترة المماثلة من العام   ٨٤ملیون جنیھ، مقابل  ٧٣لتصل إلى 

  المصدر: المال ،. ١٩٩٧السابق، وأسست «دایس للمالبس الجاھزة» عام 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٥٫٣١    ١٨٫٠٠  أورانج 
   ١٠٫٧١    ٠٫٩٣  لكح جروب 

  ١٠٫٠٠    ٥٦٫١٠  مصر للفنادق 
  ٩٫٩٩    ١٫٦٩  بیتومود

  ٩٫٩٨    ٤٫٨٥  الھندسیة العربیة للصناعات 

 

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

 -٩٫٩٧    ٢٣٫٤٧   الوطنیة لالسكان 
 -٩٫٤١    ١٣٫٩٦  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة 

 -٩٫٣٦    ٠٫٣١  مصر جنوب افریقیا لالتصاالت 
 -٩٫٣٣    ٣٫٤٠  برایم القابضة 

 -٨٫٦٨    ١٥٫٠٥  المصریة العقاریةالمجموعة 

  

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

  ٧٨٫٠٠    ١٣٣،٨٨٨،٦٨٨  البنك التجاري الدولي 
  ٢٫٤٦    ٥٥،٠٠٧،٠٨٨  القلعة 

  ٥٫٦٥    ٣٧،٨٨٤،٩٤٠  بایونیرز القابضة 
  ٠٫٦٨    ٣٦،٧٠٦،٤٢٨  بورتو القابضة 

  ٢٫١٣    ٣٥،٩٤١،١٨٤  ھیلز بالم  

  

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

  ٠٫٦٨    ٥٣،٨٦٣،٠٣٤  بورتو القابضة 
  ٠٫٥٧    ٤٠،٥٥٥،٦٣٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٢٫٤٦    ٢٢،٤٨٥،٨٩٩  القلعة 
  ٢٫١٣    ١٦،٨٤٦،٩٤٩  بالم ھیلز 
  ٥٫٦٥    ٦،٩٢١،٥٠٩  القابضة بایونیرز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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    ماریدیف تتحول للخسائر في النصف األول

  - القوائم المالیة المستقلة لشركة الخدمات المالحیة والبترولیة رت أظھ
، تحولھا للخسائر على أساس  ٢٠١٩ماریدیف، خالل النصف األول من 

ملیون دوالر خالل الستة أشھر  ٣٫٦٤خسائر بلغت الشركة سنوي حققت 
ملیون دوالر في الفترة  ٢٫٠٠٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩األولي من 

.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٨ من المقارنة
ملیون دوالر بالنصف  ٤٢٫٦ملیون دوالر، مقابل إیرادات بلغت  ٣٥٫٩

 ٣٫٧٦.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ ٢٠١٨األول من 
 ٦٫٩٩ملیون دوالر منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

لفترة من العام الماضي.وتراجعت  س ا نف ملیون دوالر أرباح خالل
إیرادات الشركة خالل الثالثة أشھر األولى من العام الجاري لتسجل 

ملیون دوالر خالل نفس الربع من  ٥٤٫٧٥ملیون دوالر، مقابل  ٣٩٫٠٥
العام الماضي.وأرجعت ماریدیف، انخفاض اإلیرادات التشغیلیة خالل  

ات المحققة من إحدى رادإلیالربع األول إلى االنخفاض الشدید في ا
الشركات التابعة العاملة بقطاع اإلنشاءات البحریة والتي جاءت على 

  المصدر:مباشر خلفیة عدم وجود مشروعات كبرى في ھذا القطاع.

    مالیین جنیھ في شھرین ٤انخفاض خسائر العربیة للشحن لـ
ل  أظھرت المؤشرات المالیة لشركة العربیة المتحدة للشحن والتفریغ خال

على  % ١٧، تراجع خسائرھا بنسبة ٢٠١٩أغسطس  -الفترة من یولیو 
أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین،  

ملیون جنیھ،  ٤٫١٦أنھا حققت خسائر خالل الشھرین الماضیین بقیمة 
أغسطس   -مالیین جنیھ في الفترة من یولیو  ٥غت مقابل خسائر بل

، خسائر بقیمة ٢٠١٩-٢٠١٨مالي خالل العام الوحققت الشركة .٢٠١٨
ملیون جنیھ خسائر خالل العام المالي  ٢٦٫٨ملیون جنیھ، مقابل  ٢٢٫٧

 ١٣٫٢٥المقارن.وانخفض إجمالي إیرادات الشركة خالل ذات الفترة إلى 
ملیون جنیھ خالل العام   ١٦٫٤٩اضي، مقابل ملیون جنیھ بنھایة یونیو الم

  مباشرالمصدر: المالي المقابل.

    في شھرین ٪٨أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع  

أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، تراجع صافي ربح 
بالمائة،  ٨٫٣٧الشركة خالل شھري یولیو وأغسطس الماضیین بنسبة 

ملیون جنیھ في شھري  ٢٢٫٠٦ على أساس سنوي. سجلت صافي ربح بلغ 
أرباح خالل نفس الفترة من  ملیون جنیھ ٢٤٫٠٨یولیو وأغسطس، مقابل 

، صافي ٢٠١٩-٢٠١٨المالي  العام الماضي.وسجلت الشركة خالل العام 
ملیون جنیھ أرباح خالل   ١٤٦٫٩ملیون جنیھ، مقابل  ١٣٥٫٢ربح بلغ 

ھ إیرادات خالل  ملیار جنی ١٫٢١العام المالي المقارن.وحققت الشركة 
یرادات في العام  ملیار جنیھ إ ١٫٧٤، مقابل ٢٠١٩-٢٠١٨العام المالي 

  المصدر:مباشر المالي المقابل.

  بعد التراجعات..ایسترن كومباني تعلق على أدائھا 
ایسترن كومباني، عدم وجود أحداث سلبیة من شأنھا   -أكدت الشركة الشرقیة 

 ً لبیان للبورصة.وخالف سھم ایسترن كومباني،  التأثیر على أداء الشركة، وفقا
الصاعد لقیادیات البورصة المصریة، فیما ترأس  أمس األحد، االتجاه الجماعي 

ً بلغت   ١٢المرتفعة بنحو  القلعة األسھم القیادیة بالمائة..وحققت الشركة أرباحا
بعد مراجعة مراقب   ٢٠١٩-٢٠١٨ملیار جنیھ خالل العام المالي  ٣٫٧٣

  المصدر:مباشر بالمائة.  ١١٫٩٦تراجع قدره الحسابات ب

عین متنقلین للفلنكات  القابضة للصناعات الكیماویة تؤسس مصن 
  ون جنیھ ملی  ٢٢٠بتكلفة 

تدرس الشركة القابضة للصناعات الكیماویة إنشاء مصنعین متنقلین  
خرسانیة بطاقة لصالح شركة سیجوارت التابعة، إلنتاج فلكنات 

ً، بتكلفة إجمالیة تصل إلى  ٦٠٠ ملیون   ٢٢٠ألف فلنكة سنویا
للصناعات   جنیھ.وقال عماد مصطفى، رئیس الشركة القابضة

الكیماویة، إنھ سیتم توجیھ اإلنتاج لسد احتیاجات مشروع خط سكة  
متر، ومشروع   كیلو ٧٠٠أبو طرطور» بأطوال  –حدید «سفاجا 

  ٦ –العین السخنة  –لسرعة «العلمین القطار الكھربائى فائق ا 
كیلو متر.وأشار إلى أن المشروع   ٥٠٠أكتوبر» بأطوال تتجاوز 
كة سیجوارت فى إنتاج الفلنكات لخطوط  یھدف الستمرار عمل شر 

السكة الحدید ومترو األنفاق، طبقا للمواصفات العالمیة، الفتا إلى  
نقل الفلنكة إلى  إنشاء المصنع المتنقل ھو تقلیل تكلفة أن الھدف من 

ً الوقت وأضاف أن القابضة ستتولى تدبیر  .موقع المشروع، وأیضا
مار التابعة للقابضة، والتأكد  تمویالت التنفیذ بعد دراسة لجنة االستث

فاروق ھنداوي، رئیس   من الجدوى االستثماریة واالقتصادیة.وقال 
  –مجلس إدارة الشركة المصریة للمواسیر والمنتجات األسمنتیة 

ً   ١٢إلى  ٦جوارت، إن إنشاء المصنع المتنقل یتطلب من سی شھرا
  فقط، خاصة أنھ یمكن اختیار أكثر من مكان إلقامتھ.وأضاف أن

ً لتوفیر  ألف فلنكة لصالح شركة أوراسكوم   ٢٤٠لدى الشركة عقدا
  – لإلنشاءات، لتنفیذ القطار الكھربائى «العاشر من رمضان

جنیھ للفلنكة الواحدة، ومدة   ٧٠٠العاصمة اإلداریة الجدیدة»، بقیمة 
ً.ولفت إلى أن سیجوارت قامت بتورید  ٢٠التنفیذ  ألف   ١٥٠شھرا

جنیھ للفلنكة الواحدة، لصالح إحدى   ٩٥٠مة فلنكة لوزارة النقل بقی
مشروعات مترو األنفاق.وتسعى الحكومة لتنفیذ مشروع خط سكة  

كیلو متر فى أقرب   ٧٠٠سفاجا» بطول  -حدید «أبو طرطور 
قت، وتتفاوض وزارة النقل مع مستثمر كویتى للمساھمة فى  و

تم التعاقد مع مكتب استشارات ألمانى لتقییم  وتمویل المشروع، 
  ٦المشروع، بتكلفة استثماریة تقدر بنحو تحالفات لتنفیذ  ٤عروض 

ملیارات جنیھ.كما تعكف وزارة النقل على تنفیذ مشروع القطار الكھربائى  
العلمین   –أكتوبر  ٦ –العاصمة اإلداریة  –السخنة فائق السرعة «العین 

اإلسكندریة» ودراسة عرضین من تحالفات محلیة وعالمیة راغبة فى   –
  ٣٠ملیارات دوالر، بخالف قیمة  ٨و  ٧تنفیذ، وتترواح التكلفة بین ال

ا ستعمل على الخط. ً   المصدر: صحیفة المالقطار

ُقر توزیع أسھم مجان    یة وزیادة رأس المال  عمومیة الدلتا للتأمین ت

) عن اجتماع الجمعیة العامة  DEINأعلنت شركة الدلتا للتأمین (
الجمعیة  صدقت . ٢٩/٠٩/٢٠١٩وغیر العادیة یوم األحد الموافق 

العامة العادیة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة 
،  ٣٠/٠٦/٢٠١٩حتى  ١/٠٧/٢٠١٨ومركزھا المالي خالل الفترة 

من  ٪٥مالیین جنیھ بنسبة  ٦توزیع أسھم مجانیة بقیمة كما قررت 
رأس مال الشركة.كما قررت الجمعیة العامة غیر العادیة الموافقة  

تراح مجلس اإلدارة لزیادة رأس المال المرخص بھ من على اق
ملیون جنیھ، وزیادة رأس المال من   ٥٠٠ملیون جنیھ إلى  ١٥٠
-٦وتعدیل المادتین (ملیون جنیھ،  ١٢٦ھ لیصبح ملیون جنی ١٢٠

  المصریةالبورصة المصدر:) من النظام األساسي للشركة.٧
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ھر األسبوع المقبل  ١٣البئر  تاج الغاز منبدء تجارب إن  ُ  بحقل ظ

تسعى شركة «إینى» اإلیطالیة لبدء ربط إنتاج البئر الثالثة عشرة بحقل 
العمیقة بالبحر المتوسط على اإلنتاج األسبوع المقبل، «ظھر» فى المیاه 

لتنفیذ تجارب تشغیل للبئر.وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إنھ 
اإلنتاج من باقى اآلبار حتى تختبر البئر الثالثة عشرة التى  سیتم تخفیض

ً، وذلك لعدم   ٢٥٠و ١٥٠یتراوح معدل إنتاجھا بین  ملیون قدم مكعبة یومیا
ً إلى كمیات إضافیة من الغاز الطبیعى.وأضاف تیاح اج السوق المحلى حالیا

  أن وزارة البترول تلبى كامل احتیاجات «الكھرباء والمصانع والسیارات 
والمنازل» من الغاز الطبیعى، وتوجھ شحنات من الغاز المسال للتصدیر، 

ع ولكن ال تحتاج إلى كمیات إضافیة خالل الفترة الحالیة فى ظل تراج
ً.وأشار  ٥٠٠استھالك محطات الكھرباء بنحو  ملیون قدم مكعبة یومیا

ھر على  ُ المصدر إلى أنھ من المتوقع ربط البئر الرابعة عشرة فى حقل ظ
  ٣إلنتاج قبل نھایة العام الحالى، لیتخطى إجمالى إنتاج الحقل أكثر من ا

ً.وأوضحت نتائج أعمال شركة بتروشرو   ق، ملیارات قدم مكعبة غاز یومیا
شھد   ٢٠١٩-٢٠١٨المسئولة عن إدارة أعمال تنمیة حقل ظھر، أن عام 

آبار لیصل إجمالى عدد اآلبار التى تم ربطھا ووضعھا   ٧حفر وإكمال 
ً بجانب اإلسراع بوضع باقى مراحل المشروع   ١٢اإلنتاج إلى على  بئرا

على اإلنتاج فى أسرع وقت، وانتھاء إنشاءات المحطة البریة قبل الموعد  
فى فبرایر،  ٧، ٦، ٥أشھر من خالل تشغیل وحدات اإلنتاج  ٨دد بـمحال

على التوالى لیصل إجمالى الطاقة االستیعابیة  ٢٠١٩مارس وأبریل 
ً.وتضمنت نتائج  ٣٫٢بالمحطة البریة إلى  للمعالجة ملیار قدم مكعبة یومیا

َّ إجمالى استثمارات مشروع تنمیة حقل ظھر بلغ  ملیار  ١٠٫٦الجمعیة، أن
ملیارات دوالر خالل العام الذى شھد زیادة اإلنتاج فى  ٣ر، منھا والد

بوصة لیصل  ٣٠بعد تشغیل الخط البحرى الثانى بقطر  ٢٠١٩أغسطس 
ً.وأشارت إلى أن مصروفات التشغیل  ٢٫٧إلى  ملیار قدم مكعبة غاز یومیا

من الموازنة  ٪٥٥ملیون دوالر بنسبة وفر وصلت إلى  ٤٩بلغت نحو 
من الخطة المعتمدة،   ٪١٢٢زیادة كمیات اإلنتاج لتصل إلى ع المعتمدة م 

  المصدر: جریدة البورصة وھو ما أدى إلى تخفیض التكلفة المستھدفة إلنتاج الغاز.

التصدیري لمواد البناء: صرف متأخرات المصدرین ببرنامج رد األعباء  
  یسھم فى مضاعفة الصادرات 

اشاد أعضاء المجلس التصدیري لمواد البناء والحراریات والصناعات  
المعدنیة برئاسة الدكتور ولید جمال الدین بقرار الدكتور مصطفى مدبولي 

لتحفیز الصادرات، وما تم   رئیس مجلس الوزراء بتفعیل البرنامج الجدید 
من إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالیة المتأخرة للمصدرین،  
حیث سیكون لھا أثر واضح في زیادة صادرات مواد البناء التي سجلت  

ملیون دوالر  ٤٨٣ملیون دوالر مقابل  ٣٨٤في أغسطس الماضي نحو 
ر التنفیذي للمجلس  في یولیو الماضي.وأكدت الدكتورة حنان إسماعیل المدی

؛ أن اإلجراءات التي بدأت وزارتي التجارة والصناعة والمالیة في 
الفعل لسداد متأخرات المصدرین لدى صندوق تنمیة الصادرات  إتخاذھا ب

ستسھم في حل إحدى أھم المشكالت التي عانى منھا القطاع التصدیري 
برنامج رد طوال السنوات الثمانیة الماضیة حتى تراكم لھم مستحقات ب

األعباء بنحو أكثر من عشرین ملیار جنیھ لكافة القطاعات التصدیریة ،  
سنوات ، مشیرة إلى أن   ٣تلك المستحقات ألكثر من حیث توقف صرف 

المجلس التصدیري من جانبھ یقوم حالیا بإعالم أعضاءه بألیات التسویة 
التي اعتمدھا رئیس مجلس الوزراء التي تسمح بعمل مقاصة بین 

ستحقات المصدرین لدى صندوق تنمیة الصادرات وما علیھم من م

  
  ملیارات یورو حجم استثمارات البنك األوروبي في مصر  ٩

قال نائب رئیس بنك االستثمار األوروبى، إن حجم  استثمارات البنك 
ر یورو.وأضاف داریو سكانابیكو، في ملیا ٨٫٧في مصر وصلت إلى 

ً  ٩٥بیان الیوم االثنین، أن ھذه  االستثمار تتوزع في أكثر من  مشروعا
بمختلف القطاعات ذات األولویة للحكومة المصریة كمشروعات الطاقة 
المتجددة، والنقل والمیاه والصرف الصحي، والمشروعات الصغیرة 

تثمار المصریة، سحر نصر االسوالمتوسطة.جاء ذلك خالل لقاء وزیرة 
، بنائب رئیس بنك االستثمار األوروبي داریو سكانابیكو.وأكد، حرص 
ً بمبادرة  البنك على تعزیز الشراكة مع مصر خالل الفترة المقبلة، مشیدا
الرئیس عبد الفتاح السیسي، فى االستثمار فى رأس المال البشرى، وھو 

ا المجال بجانب البنیة ى ھذما یعمل البنك على زیادة استثماراتھ ف
األساسیة.ومن جانبھا، دعت وزیرة االستثمار المصریة،  بنك 

المزمع عقده  ٢٠١٩االستثمار األوروبى، للمشاركة فى منتدى إفریقیا 
بالعاصمة اإلداریة  ٢٠١٩نوفمبر/ تشرین  ٢٣إلى  ٢٢خالل الفترة من 

م بنك لقیاالجدیدة.وأكدت سحر نصر، أن المؤتمر سیمثل فرصة جیدة 
االستثمار األوروبي بدعم التعاون التنموي في مصر ودول أفریقیا، 
ویتیح الفرصة لإلعالن عن استثمارات جدیدة للبنك في مصر والقارة 

  المصدر:مباشر األفریقیة.

على السیارات المستوردة  ٪٣٠الحكومة تسعى لفرض ضریبة تنمیة 
  والمحلیة  

على السیارات  ٪٣٠ة تدرس وزارة المالیة فرض ضریبة تنمی
المستوردة والمحلیة الصنع، حسبما صرح مسؤوالن حكومیان بارزان 
إلنتربرایز. ویستھدف القرار تعویض المصنعین المحلیین الذین 
یعتبرون أن سیاسة الجمارك الصفریة التي طبقتھا الحكومة على 
واردات السیارات األوروبیة أضرت الصناعة المحلیة وشركات تجمیع 

.ووفقا للمصدرین، فإن اللجنة الوزاریة المشكلة لتطویر ارات السی
استراتیجیة صناعة السیارات تناقش حالیا مقترح فرض ضریبة تنمیة 

على جمیع السیارات التي تعمل بمحركات تصل قوتھا إلى  ٪٣٠بنسبة 
سي سي، بما فیھا األوروبیة المنشأ، وأضافا أن ھذا اإلجراء  ١٦٠٠

لمحلیین في ظل المنافسة الشرسة مع ین ایستھدف حمایة المصنع
واردات السیارات من االتحاد األوروبي والمغرب وتركیا التي تتلقى 
إعفاءات جمركیة في مصر.وفي الوقت ذاتھ، تناقش اللجنة إمكانیة 
خفض الجمارك على جمیع السیارات المستوردة من خارج االتحاد 

ى جمیع ة علاألوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضریبة التنمی
السیارات، وفقا للمصدرین.كیف یفترض أن یساعد ھذا اإلجراء 
القائمین على تجمیع السیارات محلیا في منافسة الواردات األوروبیة؟ 
اإلجابة المختصرة ھي "الخصومات"، إذ تعتزم وزارة المالیة منح 
القائمین على إنتاج وتجمیع السیارات محلیا خصومات بكامل قیمة 

ة حال زیادة الطاقة اإلنتاجیة بمعدالت كبیرة، أو بناء تنمیضریبة ال
مصنع تغذیة، أو بدء تصدیر السیارات وقطع غیار السیارات.ولم 
یكشف أحد المصدرین عن حجم اإلنتاج أو التصدیر الذي یتعین على 
الشركات المحلیة الوصول إلیھ حتى تكون مؤھلة للحصول على تلك 

ضح ما إذا كانت الحكومة تخطط الواالخصومات. وال یزال من غیر 
لمنح الشركات التي لم تخطط بعد لتنفیذ توسعات في اإلنتاج أیة حوافز 
للمنافسة. وذكر المصدران أنھ من المقرر الكشف عن تلك التفاصیل 
حینما یجري إعالن الضریبة الجدیدة رسمیا.من المقرر أن تدخل 



 

 

حصول على األولویة في ضرائب أو رسوم جمركیة أو من خالل ال
من  ٪١٠تخصیص األراضي الصناعیة، إلى جانب سداد وزارة المالیة لـ 

ھذه المستحقات التي تم التصدیق علیھا من الجھات المعنیة بالدولة بشكل 
.وحول أداء صا  درات قطاع مواد البناء ؛ أشارت إلى تعافي فوريّ

ین من العام  ملیون دوالر في أول شھر  ٨٦٧الصادرات حیث سجلت نحو 
ملیون دوالر في شھري یولیو  ٦٦٧، مقابل ٢٠٢٠-٢٠١٩المالي الحالي 

تقریبا عن شھري  ٪٢٩٫٩، بارتفاع بنسبة ٢٠١٨وأغسطس من عام 
امج الجدید في استمرار ، متوقعة أن یسھم البرن ٢٠١٨یولیو وأغسطس 

ملیارات دوالر  ٦االتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 
ایة العام المالي الحالي خاصة في ظل االرتفاع الكبیر في صادرات  بنھ

القطاع ألكبر عشر أسواق مستقبلة للمنتجات المصریة من مواد  
لإلمارات   البناء.وأضافت أن ھناك نمو كبیر في حجم صادرات القطاع

ملیون دوالر  ١٣٧لتحقق  ٪٢٥١التي سجلت الشھر الماضي نموا بنسبة 
 ٣٩لتسجل  ٪٣٤٣ل بالقائمة، یلیھا كندا بنسبة نمو لتحتل المركز األو

یلیھا إسبانیا بنسبة  ٪٢٤ملیونا بتراجع  ٣٠ملیون دوالر ثم إیطالیا بقیمة 
یبیا بنسبة ملیون دوالر ثم في المركز الخامس ل ١٩لتسجل  ٪١٨٠نمو 
ملیونا بنسبة تراجع  ١٢ملیون دوالر ثم المانیا بقیمة  ١٨لتسجل  ٪٣١نمو 

ملیون دوالر بنسبة تراجع  ١١زائر في المركز السابع بقیمة ثم الج ٪٢
مالیین دوالر لكل منھم لیحتلوا   ٨ثم لبنان وھولندا والسعودیة بقیمة  ٪٤٣

ت منتجات قطاع مواد  المراكز من الثامن إلى العاشر.وحول أداء صادرا
البناء ؛ أوضحت إسماعیل ان صادرات الحلي واألحجار الكریمة التي 

تھا ذھب السكري ال تزال السلعة األعلى تصدیرا بالقطاع بقیمة یندرج تح
والثاني  ٪٣٣٥ملیون دوالر في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع  ١٧٦

لثالث الحدید  وا  ٪١٢ملیون دوالر بتراجع  ٤٠منتجات األلومنیوم بقیمة 
ثم صادرات الزجاج  ٪٥٥ملیون دوالر بتراجع  ٣٥والصلب بقیمة 

والخامس   ٪١٨ملیون دوالر بنسبة نمو  ٣٤مة المسطح ومنتجاتھ بقی
وبذات القیمة  ٪٤ملیون دوالر بنسبة ارتفاع  ١٥منتجات النحاس بقیمة 

ك ثم السابع الجسور والصھاریج واألسال ٪ ١٢منتجات المحاجر بنسبة تراجع 
یمة  ثم األسمنت بق ٪ ١٠ملیون دوالر بنسبة انخفاض  ١٢والمسامیر بقیمة 

  ١٤وفي المركز التاسع السیرامیك بقیمة  ٪٥نسبة نمو ملیون دوالر ب ١١٫١٢٦
ملیون دوالر بنسبة   ١١ثم األدوات الصحیة بقیمة  ٪٤٧ملیون دوالر بنسبة نمو 

یین دوالر بنسبة تراجع  مال ٩والحادي عشر الرخام والجرانیت بقیمة  ٪١٥نمو 
 ٥.وأشارت إلى أن المجلس التصدیري یدرس حالیا أسباب تراجع صادرات ٪٤٦

قطاعات رئیسیة وھي منتجات األلومنیوم والحدید والصلب ومنتجات المحاجر  
والجسور واألسالك والمسامیر والرخام والجرانیت للعمل على إزالة ھذه األسباب  

عات األخرى حیث تمتلك مصر في قطاع مواد  ، واستمرار طفرة صادرات القطا
  في التصنیع والتصدیر. البناء میزة نسبیة تؤھلھا أن تصبح مركز رئیسي للقطاع

  مصر تفاوض الوالیات المتحدة إلدخال سلع جدیدة ضمن اتفاقیة الكویز 

قال رئیس جھاز التمثیل التجاري المصري، إن بالده تفاوض الوالیات  
خال سلع جدیدة ضمن اتفاقیة الكویز خالل الفترة المتحدة األمریكیة إلد

ً، أن السلع  المقبلة.وأضاف أحمد عنتر، في مقابلة مع  "مباشر" تنشر الحقا
جات  التي یتم التفاوض علیھا تشمل األسمدة، والسلع الغذائیة، والمنت

ً أخرى سیتم إعداد قائمة بھا، حتى تتمتع باإلعفاء من  الجلدیة، وسلعا
الرسوم الجمركیة على غرار المالبس والمنسوجات التي تتضمنھا  

مصر من  ي، أن صادرات االتفاقیة.وأوضح رئیس جھاز التمثیل التجار 
لتصل إلى   ٪ ١٤٫٣خالل المناطق الصناعیة المؤھلة (الكویز) ارتفعت بنسبة 

 ٥١٣٫٢مقابل  ٢٠١٩ملیون دوالر خالل الفترة من ینایر إلى یولیو  ٥٨٦٫٨
  المصدر:مباشر .٢٠١٨ملیون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

 

تشریع جدید الل الضریبة الجدیدة والخصومات حیز التنفیذ من خ
یتطلب موافقة مجلس النواب، وفقا للمصدرین. وكانت الحكومة قد 
قررت التخلي عن مقترح استراتیجیة صناعة السیارات بشكلھ السابق 
الذي كان معدا إلتاحة التنافسیة بین المصنعین المحلیین وواردات 
 السیارات من االتحاد األوروبي والمغرب وتركیا التي تتلقى إعفاءات 

كیة في مصر.وتوقف مشروع قانون تنمیة وتطویر صناعة جمر 
السیارات في البرلمان العام الماضي، بسبب ضغوط واسعة النطاق من 
قبل مستوردي السیارات األوروبیة، وتخلت الحكومة منذ ذلك الحین 
عن السعي إلصدار تشریع خاص لصناعة السیارات، واكتفت بتقدیم 

راء في یولیو الماضي على الوز حوافز للصناعة. ووافق مجلس 
التعدیالت االخیرة لبرنامج حوافز السیارات الحوافز الجدیدة الذي ینص 
على تقسیم الشركات العالمیة الراغبة في تصنیع السیارات محلیا إلى 

  إنتربرایزلمصدر:اثالث شرائح.

رئیس تنمیة الصادرات: نجحنا في الترویج لقطاع الكیماویات 
    واألسمدة

لیات البعثة التجاریة المصریة لدولة غانا، التى نظمتھا ھیئة اختتمت فعا
تنمیة الصادرات بالتعاون مع المجلس التصدیرى للكیماویات واألسمدة 

 ٢٢ومكتب التمثیل التجارى المصرى بالعاصمة أكرا، خالل الفترة من 
سبتمبر الجارى.أوضح عبد العزیز الشریف، رئیس ھیئة تنمیة  ٢٧الى 

ن البعثة استھدفت الترویج للصادرات المصریة، ال سیما صادرات ، أال
شركة مصریة،  ١٥قطاع الكیماویات واألسمدة، وشارك بالبعثة 

واستھدفت تنشیط التواجد المصرى، وتعظیم تنافسیة منتجات 
الصناعات المختلفة فى األسواق العالمیة، إلى جانب التعرف على 

ت المتاحة بغانا.أشار والمشروعا الفرص االستثماریة والتصدیریة
الشریف إلى أن أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائیة مع ممثلى 
الجھات الحكومیة والھیئات واالتحادات والغرف ورجال األعمال، 
وكبرى الشركات المستھدفة لالتفاق على تنفیذ شراكات معھا، أو توقیع 

عثة تضمن برنامج البعقود وتوكیالت، أو عقود توزیع، مشیرا إلى أن 
القیام بزیارات میدانیة للسوق الغانیة، ومقار الشركات فى غانا، فضال 
عن المشاركة فى ندوة عن التجارة واالستثمار فى غانا.یذكر أن 

من حجم  ٢٧صادرات المنتجات الكیماویة واألسمدة تمثل %
ملیون دوالر، وبلغت قیمة  ٣٠الصادرات المصریة لغانا بقیمة 

ملیون دوالر، وتعد  ١١٣ ٢٠١٨إلى غانا خالل  ات المصریةالصادر 
غانا رابع أكبر األسواق األفریقیة المستقبلة للصادرات المصریة بعد 

  المصدر: المالكینیا ونیجیریا وإثیوبیا. 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
الصین تحذر من "تقلبات األسواق"حال شطب شركاتھا من البورصة 

   األمریكیة
تقاریر اتجاه الوالیات المتحدة نحو شطب شركاتھا من  علقت الصین على 

البورصة األمریكیة، وقالت إن تلك الخطوة ستتسبب في تقلب األسواق  
المالیة.وفي نھایة األسبوع الماضي أفادت تقاریر صحفیة أن إدارة دونالد  
 ترامب تفكر في شطب الشركات الصینیة من بورصات التداول

المتحدث باسم وزارة الخارجیة الصینیة،  األمریكیة.وصرح جینج شونج
یوم االثنین، بأنھ تابع التقاریر الصحفیة التي تحدثت عن اتجاه الوالیات  
المتحدة لشطب الشركات الصینیة من البورصة األمریكیة، كما تابع نفي 

.وأكد  وزارة الخزانة األمریكیة التفكیر في تلك المسألة في تلك الفترة
یة أن التجارة بین الوالیات المتحدة والصین،  شونج في تصریحات صحف

والتعاون المالي تمثل مصلحة مشتركة، بحسب وكالة "رویترز".وأضاف: 
"ممارسة أقصى الضغوط وحتى السعي نحو فك االرتباط في العالقات  
األمریكیة الصینیة سیضر بمصالح الشركات والشعب الصیني 

ق المالیة، ویعرض  أنھ یخلق اضطراب في األسوا واألمریكي، كما 
التجارة والنمو االقتصادي العالمي للخطر".وتابع: وذلك ال یتفق مع  
مصالح المجتمع الدولي".وأعرب مسؤول الخارجیة الصینیة عن آمالھ في 
أن تعمل واشنطن مع بكین على تعمیق التعاون المالي واالقتصادي، 

ً على ثقتھ بأن واشنطن س ً بناءً تجاه حل مؤكدا المصدر: االختالفات.تتخذ نھجا

  مباشر

 في الربع الثاني  ٪٠٫٢تأكید انكماش االقتصاد البریطاني 
أكدت المملكة المتحدة انكماش االقتصاد خالل الربع الثاني من العام  

سنوات.وكشفت بیانات صادرة  ٦الجاري وذلك ألدنى مستوى في أكثر 
ین، أن الناتج الوطنیة في المملكة المتحدة، یوم اإلثنعن ھیئة اإلحصاءات 

بالمائة في األشھر الثالثة المنتھیة في  ٠٫٢اإلجمالي المحلي انخفض بنحو 
یونیو الماضي على أساس فصلي، وھو أسوأ أداء منذ الربع الرابع 

بالمائة في الربع األول.وعلى أساس   ٠٫٦، مقابل نمو بنسبة ٢٠١٢لـ
ً سنوي، سجل االقتص بع الثاني من بالمائة في الر  ١٫٣اد البریطاني نموا

بالمائة، ومقابل  ١٫٢، وھو مستوى أعلى من القراءة األولى عند ٢٠١٩
بالمائة في الربع األول.وكشفت البیانات أن إنفاق األسر زاد بنحو  ٢٫١
بالمائة في األشھر الثالثة المنتھیین في یونیو الماضي على أساس   ٠٫٤

ل.أما استثمارات  بالمائة في الربع األو ٠٫٣ارتفاع بنحو فصلي، مقابل 
بالمائة على أساس فصلي، فیما ھبطت   ٠٫٤األعمال فانخفضت بنحو 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت البیانات أن نشاط   ١٫٤بنسبة 
بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري،  ٠٫١الخدمات سجل زیادة بنحو 

من  بالمائة في الربع األول.كما انخفض كل ٠٫٣ومقابل ارتفاع بنحو 
بالمائة على الترتیب،   ٠٫١بالمائة و ٠٫٢النشاط الصناعي والبناء بنحو 

 ٣بالمائة على الترتیب في أول  ٠٫١بالمائة و ٠٫٢مقابل ارتفاع بنحو 
  المصدر: مباشر٢٠١٩أشھر من 

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,964.00  0.33% السعودیة 

 DFMGI 725.00 0.54%  دبي
 ADI 8,096.00 0.06% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,493.00 0.17% الكویت 

 BSEX 324,705.9  2.03% البحرین 
 GENERAL 32,206.00 0.40% قطر 

 MASI 48,821.00 0.02% المغرب 
 TUN20 145.00 0.82% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  )التغیر (%  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,916.83  0.36% أمریكا 
 S&P 500 2,976.74  0.50% أمریكا 
 NASDAQ 7,999.34 0.75% أمریكا 

 FTSE 100 7,420.22 0.16% لندن 
 DAX 12,466.67  0.31% أمانیا 

 Nikkei 225 21,885.24  0.59% الیابان 
 %0.58- 1,466.43 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %2.30- 59.38 میل البر خام برنت (دوالر) 
 %0.43 54.40 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  أسعار النفط تنزل بفعل استمرار ضعف اآلفاق االقتصادیة للصین  

تراجعت أسعار النفط إذ ظلت اآلفاق االقتصادیة للصین ضعیفة،  
بیانات التصنیع، في ظل ضغط الحرب التجاریة  حتى مع تحسن 

مو الطلب لدى أكبر مستورد  الجاریة مع الوالیات المتحدة على ن
بتوقیت جرینتش،  ٠٦٣٢للنفط الخام في العالم.وبحلول الساعة 

دوالر   ٦١٫٧١نزلت العقود اآلجلة لخام برنت عشرین سنتا إلى 
تكساس الوسیط  للبرمیل، بینما تراجعت العقود اآلجلة لخام غرب 

دوالر للبرمیل.وأظھرت بیانات    ٥٥٫٨٨األمریكي ثالثة سنتات إلى 
المكتب الوطني لإلحصاءات أن المؤشر الرسمي لمدیري   من

في سبتمبر أیلول، بتحسن طفیف عما  ٤٩٫٨المشتریات ارتفع إلى 
في أغسطس آب. لكنھ ظل دون   ٤٩٫٥كان متوقعا وبزیادة عن 

ل بین النمو واالنكماش على أساس  مستوى الخمسین نقطة الفاص
عالم.ومن المقرر والصین ھي ثاني أكبر مستھلك للنفط في ال.شھري

بالمئة، وھي أول   ٢٫١أن ینھي برنت شھر سبتمبر أیلول مرتفعا 
زیادة على أساس شھري منذ یونیو حزیران، إذ تلقت األسعار دعما  

تمبر سب ١٤من ھجوم غیر مسبوق على منشأتي نفط سعودیتین في 
أیلول خفض إنتاج المملكة للنصف. ومن المقرر أن ینھي غرب 

  المصدر: رویترزبالمئة. ١٫٤شھر مرتفعا تكساس الوسیط ال

  

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  كةأسم الشر

  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  م جنیھ مصرى للسھ 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   ٠٫٨٣٣٣القسط الثالث    الوطنیة للغاز (ناتجاس) 
  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/١٠  جنیھ للسھم   ٠٫٣٨٥٢٩  مودرن (بیتومود - عازلة (لحدیثة للمواد ال

  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 
  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثالث    لالستثمار و التنمیة الوادى االخضر 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٧  جنیھ مصرى  ٠٫٢٠القسط الثانى   (مركز االسكندریة الطبي)  االسكندریة للخدمات الطبیة
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   مصر لالسمنت قنا 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ   ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة النصر 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

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

احات القطع أرقام من  قاعة كلیوباترا بالمركز الرئیسى المنطقة الصناعیة السادسة طریق الو  عادیة   الشرقیة للدخان   ٢٠١٩/ ٠٧/١٠
  ٩٨إلى   ٨٧

  البحر االحمر بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة    غیر عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  القاھرة   –جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥بمقر الشركة   غیر عادیة   دایس للمالبس الجاھزة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  بفندق لومردیان فرع المطار   غیر عادیة   المجموعة المتكاملة لألعمال الھندسیة   ٢٠١٩/ ١٢/١٠
  القاھرة  - بفندق انتركونتیننتال سیتى ستارز    عادیة   جولدن بیرامیدز بالزا   ٢٠١٩/ ١٤/١٠
  قاھرة ال –جاردن سیتى  –ش الطلمبات  ٥ –بمقر شركة الصناعات المعدنیة   عادیة   مصر لاللومنیوم   ٢٠١٩/ ١٤/١٠

عادیة و غیر    الحدید والصلب المصریة   ٢٠١٩/ ١٥/١٠
  بالقاھرة ش الطلبمات بجاردن سیتي  ٥بمقر شركة الصناعات المعدنیة   عادیة 

عادیة و غیر    العامة لمنتجات الخزف والصیني   ٢٠١٩/ ١٥/١٠
  جاردن سیتي القاھرة  –ش الطلمبات  ٥بمقر شركة الصناعات المعدنیة   عادیة 

  القاھرة  –ا میدان السواح  –بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   حن وسط وغرب الدلتا مطا  ٢٠١٩/ ١٦/١٠
  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن ومخابز االسكندریة  ٢٠١٩/ ١٧/١٠

االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة    ٢٠١٩/ ١٩/١٠
  و) (فودیك

طریق االسماعیلیة / بورسعید الزراعي   ٩بالمركز الرئیسي بمنطقة الفردان الكیلو   غیر عادیة 
  باالسماعیلیة 

العامة الستصالح االراضي و التنمیة و    ٢٠١٩/ ١٩/١٠
  التعمیر 

عادیة و غیر  
  القاھرة  - دار السالم    - بمقر الشركة بشارع الفیوم    عادیة 



 

 

  )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 78.0 -0.98  4.01   1,726,176   133,888,688   83.10   53.60  38.11% 

ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 16.56 -2.59  0.98   1,293,201   21,998,824   19.82   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 10.30 -1.06  3.83   1,968,874   20,288,006   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 1.41 -0.28  31.28   749,055   1,056,501   1.59   1.03  5.67% 

 الیكتریك السویدى  
SWDY 13.36 -0.45  26.19-  1,339,045   17,923,394   19.09   11.56  4.84% 

المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 19.30 -0.46  28.24   744,436   14,463,885   20.60   13.25  4.39% 

ول  بنك كریدي اجریك
 مصر 

CIEB 41.50 0.00  1.19   23,044   956,329   48.10   39.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 12.00 -0.08  4.69-  1,595,519   19,134,984   15.84   9.80  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 8.95 5.92  20.44-  734,500   6,427,000   14.50   8.00  2.47% 

ة نصر لالسكان  مدین
 والتعمیر 

MNHD 4.55 0.44  32.19-  900,948   4,087,640   7.00   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات المالیھ  
 اسھم عادیة - 

CCAP 2.46 5.58  30.51-  22,485,899   55,007,088   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 15.50 0.58  15.67   483,700   7,509,247   22.40   12.56  1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 9.90 -1.88  2.94-  246,400   2,460,265   11.97   6.52  1.68% 

القاھره لإلستثمار و  
 التنمیة العقاریھ 

CIRA 13.40 6.26  54.02   517,798   6,923,506   13.60   6.61  1.62% 

 وباترا شركة مستشفي كلی
CLHO 6.05 -0.82  31.81   4,779,530   28,916,096   7.06   3.42  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 2.13 -0.47  1.84-  16,846,949   35,941,184   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان  
 والتعمیر 

HELI 25.00 0.28  37.06   679,384   16,976,728   29.20   14.70  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون  
 بي ال سي 

ORAS 104.50 1.04  11.44-  35,635   3,724,235   137.88   80.80  1.47% 

النساجون الشرقیون  
 للسجاد 

ORWE 10.34 -2.45  0.58-  256,856   2,680,065   12.94   8.11  1.38% 

االسكندریة للزیوت  
 المعدنیة 

AMOC 4.21 1.45  32.42-  867,853   3,659,170   11.21   3.55  1.19% 

سیدى كریر  
 للبتروكیماویات 

SKPC 9.20 -1.29  46.51-  862,705   7,963,298   23.50   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 5.65 5.61  7.68-  6,921,509   37,884,940   7.65   4.60  0.96% 

 ر اوراسكوم للتنمیة مص 
ORHD 6.64 -1.19  4.87-  298,700   2,005,046   7.94   3.69  0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 3.05 0.66  7.58-  2,170,893   6,596,863   3.79   2.72  0.84% 

 حدید عز 
ESRS 9.40 0.86  47.98-  2,295,050   21,669,468   22.69   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  
 ھ القابض

OIH 0.57 -0.52  1.03-  40,555,637   23,399,328   0.85   0.50  0.70% 

المصریة للمنتجعات  
 السیاحیة 

EGTS 2.86 -1.04  64.18   1,173,768   3,395,638   3.25   1.63  0.57% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  - األسالمي

ADIB 12.67 -1.32  11.83   77,546   986,446   15.34   10.00  0.45% 

الصناعات الكیماویة  
  كیما  - المصریة  

EGCH 5.22 1.95  22.21-  1,213,180   6,316,472   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 2.57 -1.15  51.51-  1,071,407   2,773,779   6.19   2.15  0.22% 

  بالدوالر * السھم یتداول 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  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  ندیست
 في ثوق فیھا مو 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) لمالحقا 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 نھاع التعبیر   تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

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


