
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٣/١١/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30(   14,558.02  0.55% 11.68%  765,506,112   187,112,583   399,067,348,992مؤشر (

  EGX 50(   2,100.74  0.64% -2.28%  859,502,400   228,242,106   475,827,077,120مؤشر (

  EGX 70(   539.27  0.59% -22.28%  149,550,768   53,800,775   195,082,616,832مؤشر (

  EGX 100(   1,436.86  0.41% -16.81%  915,056,896   240,913,358   594,149,965,824مؤشر (

  عناوین االخبار
  ٤٢٫٣أشھر.. و ٩ملیار جنیھ إیرادات مجمعة في  ٢٫٩إیدیتا تحقق% 

  نموا باألرباح
  أشھر ٩أرباح السعودیة المصریة لالستثمار ترتفع ھامشیا في  
  بالربع األول %٨٣القاھرة تتراجع أرباح مطاحن شمال  
 ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر  ٢٧٨رة بـ وم تتكبد خسامصر لأللومنی

٢٠١٩   
 ا بأرباح مطاحن مصر الوسطي بنھایة سبتمبر  %٣٨ ً    ٢٠١٩ھبوط
  ٢٠٢٠عبور الند تعتزم تشغیل مزرعة تابعة منتصف   
  المصریةرامیدا الدوائیة تعتزم طرح جزء من أسھمھا بالبورصة  
 لبات شركات عاجل..مصر الجدیدة لإلسكان تعلن مد مھلة تلقي ط

  اإلدارة
  :ملیون جنیھ زایدة فى صادرات  ٤٥٩رئیس القابضة الكیماویة

  الشركات التابعة 
  العربي لالستثمار تخفض حصتھا في أسھم رأسمال آرابیا انفستمنتس

  %٤٫٢لـ
 الستثمار أودن تعلن عن بدء إجراءات طرح حصة من أمیرالد ل

  العقاري بالبورصة
 ي الماضيخارجي لمصر خالل العام المالملیار دوالر خدمة الدین ال ٤  
 مصر والسودان تبحثان تعزیز التعاون في مختلف المجاالت  
 ملیون جنیھ..تسویة مدیونیة شركة مصر حلوان للغزل لصالح  ١٤٣بـ

  الكھرباء
 لتجزئة توقعات بخفض الفائدة تقلص وتیرة الطلب على قروض ا  
  تلبي اح ٣٧رئیس النصر للكیماویات:نمتلك ً تیاجات السوق مصنعا

  المصري
 أسعار النفط ترتفع وسط آمال التحفیز االقتصادي من الصین  
  أسعار الذھب ترتفع مع تراجع الدوالر بعد خفض المركزي األمریكي

  للفائدة

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   ارتفع سعرھااالسھم التي   
  سعرھا

االسھم التي لم 
  سعرھایتغیر 

  ٨  ٨٥  ٨٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
 %٤٢٫٣أشھر.. و ٩ملیار جنیھ إیرادات مجمعة في  ٢٫٩إیدیتا تحقق 
  نموا باألرباح

للصناعات الغذائیة، عن أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة إیدیتا 
صافي األرباح بنسبة التسعة أشھر األولى من العام الجاري، ارتفاع 

، بیان للبورصة مقارنة بالفترة المناظرة.وأوضحت الشركة في %٤٢٫٣
 –ملیون جنیھ خالل الفترة ینایر  ٢٨٥٫٢٣٠أنھا حققت صافي ربح بقیمة 

ترة المقارنة.وارتفعت ملیون جنیھ بالف ٢٠٠٫٤٠٩مقابل  ٢٠١٩سبتمبر 
مقابل ملیار جنیھ  ٢٫٩٣٣٫٣٨٣المبیعات خالل نفس الفترة إلى 

ملیار جنیھ بالفترة المماثلة.وأرجعت إیدیتا ھذا النمو في  ٢٫٦٩٢٫٣٠٥
المبیعات إلى تحسن الكمیات المباعة وزیادة أسعار البیع، حیث ارتفعت 

عبوة خالل أول  ملیون ١٫٩٨٦لتبلغ  %٥٫٥الكمیات المباعة بمعدل سنوي 
نسبة .كما ارتفع متوسط أسعار منتجات الشركة ب٢٠١٩أشھر من عام  ٩

جنیھ للعبوة.وعلى الصعید اإلقلیمي بلغت  ١٫٤٨لتسجل  %٣٫٣سنویة 
 ٢٠١٩أشھر من عام  ٩ملیون جنیھ خالل أول  ٢٣٩٫١التصدیر  مبیعات

من اجمالي االیرادات.وبلغ مجمل الربح خالل نفس  %٨٫١حیث مثلت 
.وصاحب ذلك نمو %٢٤٫٥ملیار جنیھ بزیادة سنویة  ١٫٠٣٤٫٨لفترة ا

خالل نفس  %٣٥٫٣نقطة مئویة لیبلغ  ٤٫٤بح بواقع ھامش مجمل الر
ي تدابیر خفض التكالیف واستقرار أسعار الفترة.ویعكس ذلك مردود تبن

الخامات المباشرة مما اثمر بدورة على ارتفاع تكلفة المبیعات بنسبة قدرھا 
أشھر المنتھیة في سبتمبر  ٩ملیار جنیھ خالل  ١٫٨٩٨٫٦لتبلغ فقط  %٢

  الشركة. وفقا لبیان ٢٠١٩

  االستراتیجیة

أعلنت الشركة أن ابرز أھداف إیدیتا في الربع األخیر من العام الجاري 
تتمثل في مواصلة تركیرھا على تحسین تشكیلة المنتجات مع المضي قدما 

یف وتعزیز مستویات في تنفیذ خطتھا لتحسین ھیكل التكال
ة والدخول في تعتزم إیدیتا التوسع بطاقتھا اإلنتاجی” الكفاءة.وتابعت:

لمنطقة قطاعات جدیدة بأسواق األغذیة الخفیفة المعباة الیا في مصر وا
سعیا إلعادة تنفیذ نموذجھا الناجح في السوق المصري ببلدان الشرق 

   المصدر:جریدة حابياألوسط وشمال إفریقیا.
  أشھر ٩أرباح السعودیة المصریة لالستثمار ترتفع ھامشیا في 

مصریة لالستثمار والتمویل یة لشركة السعودیة الأظھرت المؤشرات المال
 ٤٫٣٢، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩خالل التسعة أشھر األولى من 

یوم الشركة في بیان لبورصة مصر، بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من  ١٨٫٩٩الخمیس، أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ في الفترة  ١٨٫٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩ إلى سبتمبر ینایر
 ٢٣٫٦٩لفترة إلى .وارتفعت إیرادات الشركة خالل ا٢٠١٨المقارنة من 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة  ٢٣٫٠٩دات بلغت ملیون جنیھ مقابل إیرا
من العام الماضي.وحققت الشركة صافي ربح خالل النصف األول من 

ملیون جنیھ في  ١٣٫٧٢٠ن جنیھ، مقابل ملیو ١٤٫٨٨٤بلغ  ٢٠١٩
النصف المقارن.وارتفعت إیرادات النشاط خالل نفس الفترة لتصل إلى 

ملیون جنیھ في نفس الفترة  ١٧٫١٨٣بـ ملیون جنیھ، مقارنة  ١٨٫٥٧٥
   المصدر:مباشر.٢٠١٨المقارنة من عام 

  بالربع األول %٨٣أرباح مطاحن شمال القاھرة تتراجع 
مطاحن ومخابز شمال القاھرة، خالل الربع المالیة لشركة أظھرت القوائم 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٨٫٩٤    ١٣٥٫٩٩  الدلتامطاحن وسط وغرب 
   ٨٫٧٧    ٧٫٣٢  اسمنت طرة

  ٨٫٦٥    ١١٫٦٨  االسكندریة لتداول الحاویات
  ٨٫٣٣    ١١٫٨٤  سیدى كریر للبتروكیماویات

  ٧٫٧٨    ٢٣٫٩٨  میزابیرا

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٠٥   عبر المحیطات للسیاحة
 -٩٫٦٨    ٠٫٥٦  العروبة للسمسرة في األوراق المالیة

 -٩٫١٨    ١٠٦٫١١  مطاحن مصر العلیا
 -٦٫٨٩    ١٣٫٢٥  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة

 -٦٫٨٠    ٥٫٠٧  كسروب

  

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

  ٨١٫٠٠    ١١٠،٢٨٥،٤٨٠  البنك التجاري الدولي
  ١١٫٨٤    ١٠٢،٢٩٦،٢٨٠  سیدى كریر للبتروكیماویات

  ١١٫٥٤    ٦٥،٧٢٤،٨٨٠  المصریة لالتصاالت
  ١١٫٩٠    ٦٥،١٩٣،٢٩٦  حدید عز

  ٠٫٦٣    ٦٣،٧٨٢،٣٧٦  القابضة لالستثماراوراسكوم 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالقسعر   كمیة التداول  السھم

  ٠٫٦٣    ١٠١،٤٨٦،٩٩٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٣٦    ١٢،٣٣٣،٠٣٣  العربیة لالستثمارات

  ٢٫١٤    ١١،٢٥٨،٥١٤  بالم ھیلز
  ٠٫٦٦    ١٠،٤٥٩،١١١  بورتو القابضة

  ٢٫٥٦    ١٠،١٠٩،٤٦٦  القلعة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول

  
  



 

 

بالمائة على أساس  ٨٣، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠-٢٠١٩األول من 
یوم الخمیس، أنھا بیان لبورصة مصر،  سنوي.وأوضحت الشركة في

ً قبل الضریبة من األنشطة المستمرة بلغت  ملیون  ١٫١٦حققت أرباحا
منتھیة في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت جنیھ خالل الثالثة أشھر ال

-٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي  ٧٫٠٨
ملیون جنیھ،  ١٤٣٫٥رة إلى خالل الفت .وتراجعت إیرادات الشركة٢٠١٩

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي  ١٧٣٫٧مقابل إیرادات بلغت 
) ٢٠١٩-٢٠١٨ل العام المالي الماضي (السابق.یشار إلى أن الشركة خال

حتى نھایة  ٢٠١٨ ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو ٢٠٫٤صافي ربح بلغ 
ً خالل العام المالي السابق  ملیون جنیھ ٥٥٫٤٤، مقابل ٢٠١٩یونیو  أرباحا
). وارتفعت إیراداتھا خالل العام المالي الماضي ٢٠١٨-٢٠١٧لھ (

ملیون جنیھ خالل العام  ٧٨٥٫٦ ملیون جنیھ، مقابل ٧٥٠٫٨٢لتسجل 
   المصدر:مباشرالمالي السابق لھ.

ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر  ٢٧٨مصر لأللومنیوم تتكبد خسارة بـ 
٢٠١٩   

)، عن اجتماع مجلس إدارة EGALشركة  مصر لأللومنیوم (أعلنت 
.وأضافت الشركة في بیان ٣٠/١٠/٢٠١٩الشركة یوم األربعاء الموافق 

ة، أن المجلس قرر اعتماد مؤشرات نتائج األعمال غیر للبورصة المصری
ھرت تحقیق ، والتي أظ٣٠/٠٩/٢٠١٩المدققة عن الفترة المنتھیة في 

ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ٢٧٧٫٨١٠صافي خسارة بلغت 
ملیون جنیھ.وأوضحت الشركة أن الخسارة المتحققة ترجع  ٤٦٨٫٩٢١

ومستلزمات االنتاج األخرى خالل إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكھربائیة 
، باإلضافة إلى انخفاض ٣٠/٠٩/٢٠١٩حتى  ٠١/٠٧/٢٠١٩الفترة من 

بلندن خالل الفترة من  عالمیةالسعر األساسي للمعدن ببورصة المعادن ال
، ایضا انخفاض سعر صرف ٣٠/٠٩/٢٠١٩حتى  ٠١/٠٧/٢٠١٩

مالیة للوفاء الدوالر، واستغناء الشركة عن نسبة كبیرة من استثماراتھا ال
بالتزاماتھا المالیة مما أدى إلى انخفاض العائد من ھذه االستثمارات، وذلك 

  ق.بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الساب

ا بأرباح مطاحن مصر الوسطي بنھایة سبتمبر  %١٠٫٣٨ ً    ٢٠١٩ھبوط
) عن اجتماع مجلس CEFMأعلنت شركة مطاحن مصر الوسطي (

بیان .وأضافت الشركة في ٣٠/١٠/٢٠١٩الموافق  اإلدارة یوم األربعاء
للبورصة المصریة، أن المجلس اعتمد مؤشرات نتائج األعمال غیر مدققة 

، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح ٣٠/٠٩/٢٠١٩عن الفترة المنتھیة في 
جنیھ،  ٢٨،٨٤٧،٧١٣جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٢٥،٨٥٣،٤٨٧بلغ 

مالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغیر خالل الفترة المقارنة من العام ال
  .%١٠٫٣٨بلغت 

   ٢٠٢٠عبور الند تعتزم تشغیل مزرعة تابعة منتصف 

) بدء أولى المراحل OLFIلغذائیة (تعتزم  شركة عبور الند للصناعات ا
بمنتصف العام المقبل.وقال طارق رامي ” عبور فارما“التشغیلیة لمزرعة 

، إن شركتھُ تعتزم تشغیل مزرعتھا ”ورعب”مدیر عالقات المستثمرین بـ
.وأضاف، أن ٢٠٢٠الخاصة بإنتاج األلبان الطازجة بمنتصف العام المقبل 

أن تبدأ أعمالھا بنھایة العام الجاري، یدة كان من المفترض المزرعة الجد
إال أنھُ تم إرجاء ذلك بسبب تأخر الحصول على الموافقات الرسمیة 

ن شركتھُ ال تزال تحافظ على التكلفة األولى والتشغیلیة.ولفت رامي، إلى أ
عبور “التى تم رصدھا منذ بدایة األمر دون أي زیادات جدیدة.وكانت 

موافقة الجمعیة العمومیة ؟ضافة نشاط على  ٢٠١٨حصلت في عام ” الند

  لإلسكان تعلن مد مھلة تلقي طلبات شركات اإلدارةمصر الجدیدة 

أعلنت شركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر، عن مد مھلة تلقي 
طلبات شركات المشاركة في اإلدارة.وأرجعت الشركة في بیان 

قرار المد استجابة لعدد من الطلبات التي قدمت  للبورصة الیوم،
مستثمرین الذین لم إلى مصر الجدیدة.وأشارت أن الشركة تمنح ال

یتمكنوا من التقدم في الوقت المحدد لإلعالن السابق بأن لھم أحقیة 
الحصول على كراسة الشروط وصورة العقد بعد موافقة الجمعیة 

مصر الجدیدة لإلسكان العامة غیر العادیة.وأمس أعلنت شركة 
والتعمیر، أن الجمعیة العامة غیر العادیة المقرر انعقادھا بتاریخ 

تنظر اعتماد كراسة الشروط وعقد المشاركة  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٣
في اإلدارة مع تفویض مجلس اإلدارة في إدخال آى تعدیالت 
علیھما.وأفادت، أن بنود جدول الجمعیة تتضمن النظر في تفویض 

ارة في المفاوضة والترسیة على أحد مقدمي العروض مجلس اإلد
یل المستثمر االستراتیجي المتنافسین على المشاركة في اإلدارة وتأھ

المتخصص في التطویر العقاري أو التحالف بین مستثمر 
استراتیجي وشركة تطویر عقاري المتقدم بأفضل العروض الفنیة 

ض رئیس مجلس والمالیة.وتناقش العمومیة الموافقة على تفوی
اإلدارة في التوقیع على عقد المشاركة في اإلدارة نیابة عن الشركة 

المنصوص علیھا في شروط  %١٠االستحواذ على نسبة بعد اتمام 
التعاقد األساسیة المعلن عنھا مسبقا من خالل المستثمر 
االستراتیجي المتخصص في التطویر العقاري أو التحالف بین 

كة تطویر عقاري وكذلك االلتزام بكافة مستثمر استراتیجي وشر
ً عمومیة شركة مصر الجدیدة لإل سكان، شروط العقد.وتنظر أیضا

لسنة  ٩٢٦تقییم سعر السھم طبقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
   المصدر:جریدة حابي. ٢٠١٨

ملیون جنیھ زایدة فى صادرات  ٤٥٩رئیس القابضة الكیماویة: 
  الشركات التابعة 

لدین مصطفى، رئیس مجلس إدارة الشركة سب عماد اكشف المحا
رة قطاع االعمال العام، القابضة للصناعات الكیماویة ، التابعة لوزا

ملیون جنیھ  ٤٥٩أن صادرات الشركات التابعة ارتفعت بنحو 
-٢٠١٧، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٩-٢٠١٨خالل العام المالى 

ملیار  ١٫٦٣٣أن الصادرات ارتفعت إلى  .أضاف مصطفى٢٠١٨
ملیار جنیھ.أشار رئیس القابضة، إلى أن  ١٫١٧٤قیمة جنیھ مقارنة ب

قطاع األعمال العام ،تقتضى زیادة الصادرات، مما  تعلیمات وزارة
یعزز من موارد الشركات التابعة مع االستفادة من مشروع جسور 
الجدید للتصدیر إلى قارة افریقیا انطالق من میناء السخنة إلى میناء 

  المصدر:الیوم السابعمباسا.مو

العربي لالستثمار تخفض حصتھا في أسھم رأسمال آرابیا 
  %٤٫٢لـ انفستمنتس

قالت شركة ھیرمیس للوساطة لألوراق المالیة، إن العمیل شركة 
العربي لالستثمار خفضت نسبتھا في ارابیا انفستمنتس ھولدنج 

)AIH مصر،  بالمائة.وأضافت الشركة في بیان لبورصة ٤٫٢) إلى
 ٤٫٢إلي  ٥٫٠٣٥الیوم الخمیس، أن العمیل خفضت نسبتھا من 

ملیون سھم،  ٣٫٩٩٨بالمائة.وأوضحت الشركة أن العمیل قام ببیع 
جنیھ  ٠٫٣٦٢٦ملیون جنیھ، بمتوسط سعر  ١٫٤٤٩بقیمة 

صافي ربح بلغ  للسھم.یشار إلى أن ارابیا انفستمنتس ھولدنج سجلت
 ٤٦٫٩حتى نھایة یونیو، مقابل ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ٣١٫٦



 

 

بقرة  ٢٥٠٠ملیون فدان، بعدد  ٤٤تربیة المواشى، على مساحة مبدئیة 
 ٣یا، على عدة مراحل خالل الھولشتاین، مستوردة من ألمان

سنوات.وخالل النصف األول من العام الجارى صعدت ربحیة الشركة 
ملیون  ١١٥٫١نة ملیون جنیھ، مقار ١٢٧٫٢لتصل إلى  ١٠بحوالى %

 ٥جنیھ الفترة المماثلة من العام السابق.وشھدت اإلیرادات تحسن بنسبة %
یھ الفترة ملیار جن ١٫١٢ملیار جنیھ مقارنة  ١٫١٨فقط لتصل إلى 

فى مجال تصنیع الجبن واأللبان ” عبورالند“المُناظرة .تعمل 
ألف  ٢٢والعصائر.وتمتلك مساحة إجمالیة بالمنطقة الصناعیة تصل إلى 

للجبنة البیضاء، وآخر للعصائر  ٢مصانع،  ٧ر مربع، مقسمة على مت
 ٣واأللبان، وآخر للجبنة المطبوخة، وواحد للجبنة الموتزاریال، ویتبقى 

شرف  ١٤٫٥لمحمد حامد، و% ٢١مصانع وینقسم ھیكل ملكیتھا بین %
   المصدر:المالأیمن حامد. ١١حامد، و%

  أسھمھا بالبورصة المصریةرامیدا الدوائیة تعتزم طرح جزء من 
أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات 

البورصة المصریة التشخیصیة (رامیدا)، أنھا بدأت إجراءات قید أسھمھا ب
ً لتنفیذ عملیة طرح جزء من أسھمھا في البورصة  تمھیدا

ذ الطرح س، أنھا تعتزم تنفیالمصریة.وأضافت الشركة في بیان الیوم الخمی
المرتقب من خالل شریحتین إحداھما طرح خاص للمستثمرین المؤھلین، 
واألخرى طرح عام للجمھور بالسوق المصریة (ویشار إلیھما مجتمعین 

ـ"الطرح المشترك)، على أن یتم تلقي طلبات الشراء في األسھم ب
المطروحة لشریحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السھم.كما سیتم 

ھم ضمن عملیة الطرح المشترك من جانب المساھم الرئیسي بیع األس
(المساھم البائع).وأوضح أنھ من  Greville Investing Ltdشركة 

المشترك أن تقوم الشركة بإصدار أسھم زیادة  المزمع بعد إتمام الطرح
ة لتنفیذ الطرح المشترك بعد موافقة الھیئة العامة للرقابة رأسمال تالی

ً. وأشار إلى أن  ٦٥٠د أدنى تبلغ قیمتھ المالیة، وذلك بح ملیون جنیھ تقریبا
حق االكتتاب في أسھم الزیادة المذكورة سیقتصر على المساھم البائع، 

تاب في تلك الزیادة بنفس السعر الذي تم بھ تنفیذ الطرح وسیكون االكت
ً لنشرة الطرح المعتمدة من الھیئة العامة  والذي سیتم اإلعالن عنھ وفقا

ً على استیفاء الموافقات القانونیة للرقا بة المالیة.وتعمل الشركة حالیا
ا الالزمة لتسجیل الشركة بالھیئة العامة للرقابة المالیة وقید وطرح أسھمھ

ً لمتطلبات الھیئة العامة للرقابة المالیة والبورصة  بالبورصة المصریة وفقا
یة الطرح المصریة وأي جھات أخرى، وتتوقع الشركة إتمام تنفیذ عمل

المرتقب وبدء التداول على أسھمھا خالل الربع األخیر من العام الجاري 
ً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.ومن المتوقع أن یتم ت وظیف صافي وفقا

حصیلة زیادة رأس المال الالحقة إلتمام الطرح المشترك في دعم وتمویل 
ً على التوسعات المخططة ضمن استراتیجیة النمو التي تتبناھا ، تركیزا

تنفیذ االستحواذات المستھدفة مجموعة جدیدة من المستحضرات الدوائیة 
المزید من إلى جانب دراسة إمكانیة تنفیذ االستحواذات الجذابة على 

الشركات المنتجة للمستحضرات الدوائیة، باإلضافة إلى إمكانیة توظیف 
لمجموعة جزء من حصیلة زیادة رأس المال في تسویة جزء من دیون ا

حسب حركة أسعار الفائدة.وذكرت أنھا قامت بتكلیف كل من مؤسسة 
»HSBC Bank plc « ومؤسسة»Investec Bank plc « بدور

سي أي «تقوم شركة  دیر الطرح المشترك، بینماالمنسق العالمي وم
بدور مدیر الطرح » كابیتال لترویج وتغطیة االكتتابات في األوراق المالیة

 HSBC Bank«اإلشارة إلى أنھ تم تكلیف مؤسستي المشترك.وتجدر 
plc «و»Investec Bank plc « بدور المنسق العالمي ومدیر الطرح

  المصدر:مباشر.المشترك لشریحة الطرح الخاص فقط

الل نفس النصف من العام الماضي، مع االخذ ملیون جنیھ أرباح خ
ً خالل  في االعتبار حقوق االقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة ھامشیا

ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٧١٥٫٩الفترة حیث سجلت 
ة ن جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبالنسبملیو ٧٤٤٫٦

ف األول للربحیة القوائم المستقلة، فقد تحولت الشركة خالل النص
ً بقیمة  ألف جنیھ بنھایة یونیو الماضي،  ٩٧٠٫١حیث سجلت أرباحا

ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العام  ٤٫٦مقابل 
   المصدر:مباشرالماضي.

بدء إجراءات طرح حصة من أمیرالد لالستثمار أودن تعلن عن 
  بالبورصةالعقاري 

أعلنت شركة أودن لالستثمارات المالیة، عن تقدم أمیرالد لالستثمار 
التي تساھم بھا بشكل غیر مباشر عن طریق المصریین  -العقاري

للھیئة العامة للرقابة المالیة  - %١٦لإلسكان والتنمیة بنسبة حوالي 
ھیدا لطرح جانب من أسھمھا بالبورصة بغرض التسجیل تم

، أنھ تم تسلیم كافة بیان للبورصة الشركة فية.وأفادت المصری
النماذج والمستندات الخاصة بالتسجیل مرفقا بھا تقریر القیمة 
العادلة المیرالد لالستثمار العقاري المعد من المستشار المالي 

عامة للرقابة المستقل وتقریر مراقب الحسابات عنھ إلى الھیئة ال
لقیمة العادلة لسھم أمیرالد المالیة.وأشارت أنھ سیتم اإلفصاح عن ا

لطرح فور الحصول على عدم ممانعة وخطة وإجراءات مواعید ا
الھیئة العامة للرقابة المالیة على ذلك.یشار أن شركة المصریین 

من أودن  %١٧٫٥٢لإلسكان والتنمیة تمتلك حصة تصل إلى 
نسبة مساھمة المصریین لإلسكان والتنمیة  لالستثمارات.وتبلغ

من  %٥٠ي اأمیرالد لالستثمار العقاري حوالي والتعمیر ف
   المصدر: حابيا.رأسمالھ



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ملیار دوالر خدمة الدین الخارجي لمصر خالل العام المالي  ١٣٫٤

  الماضي
ملیار دوالر أقساط دیون  ١٣٫٤سددت مصر خالل العام المالي الماضي 

ملیار دوالر أقساط  ١٠٫١٦ر فوائد وملیار دوال ٣٫٢٤وفوائدھا، بواقع 
ا لبیانات ً النشرة الشھریة للبنك المركزي.وارتفع نصیب الفرد  دیون، وفق

ا بنھایة یونیو  ١٠١٣من الدین الخارجي إلى  ً في  ٩٨٩مقابل  ٢٠١٩دوالر
رتفع الدین الخارجي .ا٢٠١٨دوالرا في یونیو ٨٧٩، و٢٠١٩مارس 

ملیار دوالر بنھایة یونیو الماضي  ١٠٨٫٧لمصر، قبل إضافة الفوائد، إلى 
الر بنھایة مارس السابق علیھ.وكشفت بیانات ملیار دو ١٠٦٫٢مقابل 

ملیار دوالر مقابل  ٥٧٫٢المركزي أن الدیون على الحكومة ارتفعت إلى 
ت فیھ دیون البنك ملیار دوالر في مارس، في الوقت الذي تراجع ٥٣٫٤

ملیار دوالر، وقروض  ٢٨٫٥ملیار دوالر مقابل  ٢٧٫٩المركزي إلى 
ملیار دوالر.وتراجع حجم  ١٠٫١ملیار دوالر مقابل  ٩٫٥البنوك إلى 

ا ألجل االستحقاق  ً الدیون قصیرة األجل والمستحقة خالل عام واحد وفق
 ملیار دوالر في ١٢٫٤ملیار دوالر، مقابل  ١١٫٠٥األصلي إلى 

مارس.وتسیطر المؤسسات الدولیة على الحصة األكبر من القروض بنحو 
ملیار  ١٩٫٣٧ملیار دوالر، تلیھا السندات والتى بلغت أرصدتھا  ٣٢٫٩

ملیار دوالر،  ١٧٫٢دوالر، والودائع ومعظمھا من الدول العربیة وسجلت 
ملیار دوالر، وتسھیالت الموردین  ١٢٫٧٥والقروض الثنائیة التى تخطت 

ملیار دوالر.وال تشمل أرقام الدین الخارجي  ١١٫٢٨تى ارتفعت إلى ال
ا للبنك  ً استثمارات األجانب في أذون وسندات الخزانة المحلیة، لكن وفق

 ١٥٫١٧٥المركزي فإن أرصدة أذون الخزانة في حیازة األجانب سجلت 
ملیار دوالر في  ١٥٫١٦٥ملیار دوالر بنھایة سبتمبر الماضي مقابل 

ال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مؤشرات الدین أغسطس.وق
الخارجي لمصر غیر مقلقة في ظل أن نسبتھ إلى الناتج المحلى اإلجمالي 

ا ألجل االستحقاق %٣٦ ً ، وسیطرة الدیون متوسطة وطویلة األجل وفق
من الدیون الخارجیة.أضاف أن الدیون قصیرة األجل  %٨٩األصل على 

ا لمعیار المتبقى ً من المدة، معظمھا ودائع الدول العربیة والتى احتفظ  وفق
سنوات ویتم تجدیدھا  ٧و ٦المركزي بھا فى خزائنھ خالل آخر 

ا وقعت مصر والسعودیة على اتفاقیة تجدید الودائع  ً باستمرار.ومؤخر
ملیار دوالر بنھایة دیسمبر  ٧٫٥السعودیة والتى بلغت أرصدتھا 

   جریدة البورصةالمصدر:.٢٠١٨

  والسودان تبحثان تعزیز التعاون في مختلف المجاالتمصر 
بحث سفیر مصر الجدید في جنوب السودان، مع اووت دینق أشویل 
وزیرة الخارجیة بجنوب السودان، تعزیز التعاون بھدف االرتقاء 
بالعالقات الثنائیة وتطویرھا في مختلف المجاالت.وقال محمد قدح في 

َ بین رئیس الجمھوریة بیان، إن اللقاء تطرق إلى نتائج  قِد االجتماع الذي عُ
والرئیس "سالفا كیر" على ھامش القمة الروسیة األفریقیة في سوتشي یوم 

أكتوبر الجاري.وأكد السفیر المصري، ما عكسھ ھذا االجتماع من  ٢٣
توافق بین القیادتین السیاسیتین على تطویر العالقات الثنائیة، وكذا تالقي 

دد من الملفات والقضایا اإلقلیمیة محل االھتمام وجھات نظرھما حول ع
المشترك.جاء ذلك خالل التقاء محمد قدح، باووت دینق أشویل وزیرة 
الخارجیة الجنوب سودانیة، وذلك في مستھل مھمتھ كسفیر مصر لدى 
جنوب السودان.من جانبھا، أشادت وزیرة الخارجیة بجنوب السودان، 

عالقات الثنائیة بین البلدین في الفترة بالنقلة النوعیة التي شھدتھا ال
األخیرة، معربة عن اعتزازھا بخصوصیة العالقات بین البلدین.وأشارت 

  

  توقعات بخفض الفائدة تقلص وتیرة الطلب على قروض التجزئة 
قال مسئولون بقطاع التجزئة المصرفیة، وخبراء مصرفیون، إن 

سة خفض الفائدة من جانب البنك المركزى التوقعات باستمرار سیا
المصرى خالل الفترة المقبلة، قلصت الطلب على قروض التجزئة 
المصرفیة من جانب القطاع العائلى، انتظارا للوصول إلى قاع الموجة 
الحالیة من التیسیر النقدى.رجحت شركة فیتش سولیوشنز لألبحاث 

مانى، قیام البنك المركزى لعالمیة للتصنیف االئتالتابعة لوكالة فیتش ا
نقطة أساس،  ٥٠المصرى بتخفیض الفائدة األساسیة على الجنیھ بنحو 

نقطة العام المقبل.أشار المسئولون الى  ٢٥٠قبل نھایة العام الجارى و
أن ھدوء وتیرة الطلب على القروض من جانب القطاع العائلى یعد 

دة على برامج فائدة، نظرا ألن الفائأمرا طبیعا فى أوقات خفض ال
تمویالت تكون ثابتة فى الغالب، بالتالى فإن االقتراض باألسعار الحالیة 
یعنى تحمل تكلفة مرتفعة یمكن تفادیھا حال تمكن األفراد من 
اإلنتظار.أوضحوا أن معدل التراجع یكون أكبر فى حالة قروض السلع 

العمیل تأجیل القرار  غیر الضروریة مثل السیارات التى یستطیع
الخاص بامتالكھا.كان معدل التضخم السنوى واصل تراجعھ للشھر 

 ٦٫٧الثالث على التوالى خالل أغسطس الماضى، لیصل إلى %
فى یولیو الماضى، بحسب بیانات  ٧٫٨إلجمالى الجمھوریة مقابل %

الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.وصل معدل التضخم 
خالل یولیو،  ٨٫٧مقابل %فى أغسطس  ٧٫٥دن إلى %السنوى فى الم

ً أقل مستوى منذ ینایر  .سجل معدل ٦٫٣، الذى كان %٢٠١٣مسجال
إلجمالى الجمھوریة مقابل  ٠٫٧التضخم الشھرى لشھر أغسطس %

خالل شھر یولیو الماضى، بحسب ما أظھرتھ بیانات الجھاز،  ١٫٥%
یولیو.یھدف  فى ١٫١، مقابل %٠٫٧ووصل المعدل فى المدن إلى %

(بزیادة  ٩ركزى إلى أن یصل بمعدل التضخم السنوى إلى %البنك الم
) فى المتوسط، خالل الربع األخیر من ٣أو انخفاض %

   المصدر:المال.٢٠٢٠

ً تلبي احتیاجات السوق  ٣٧رئیس النصر للكیماویات:نمتلك  مصنعا
  المصري

سیطة، قال رئیس مجلس إدارة شركة النصر المصریة للكیماویات الو
ن جدیدین الیوم بمجمع مصانع الشركة إلنتاج الغازات إن افتتاح مصنعی

الطبیة والصناعیة، یضخ دماءً جدیدة في شرایین الشركة.وأكد اللواء 
أركان حرب مختار عبداللطیف، أن الشركة استطاعت التغلب على 

ً، ونجحت في رفع  ١١التحدیات التي واجھتھا في إنشاء  ً جدیدا مصنعا
ً. ٣٧لمصانع إلى عدد ا وأشار إلى أن الشركة، تمتلك العدید من مصنعا

المصانع إلنتاج العدید من أنواع األسمدة والكیماویات والغازات الطبیة 
والصناعیة المختلفة، ومصنع الغازات الطبیة والصناعیة ھو الثالث 
لدى الشركة في ھذا المجال.وأوضح أن ھذه المصانع توفر األكسجین 

المنتج المتمیز الخاص بشركة  ل التزاید المستمر علىالطبي في ظ
النصر للكیماویات الوسیطة، وغازات النیتروجین، واألرجون".ویعد 
مصنع إنتاج غاز فوق أكسید الھیدروجین الذي سیتم افتتاحھ، األول من 
نوعھ في مصر، ویتم استخدام ھذا الغاز في العدید من الصناعات مثل 

ئیة.یذكر أن إنتاج ناعات الدوائیة والغذاالمنسوجات والورق والص
ألف  ١٥ألف طن سنویا، حیث كان یتم استیراد  ٢٣المصنع یصل إلى 

ً، وسیتم تصدیر الفائض إلى الخارج، كما توفر المصانع  طن سنویا
 ٤ألف فرصة عمل غیر مباشرة، باإلضافة إلى وجود  ٢٠الجدیدة 



 

 

إلى أنھ في ھذا الصدد إلى دور مصر وجھودھا لدعم جنوب السودان في 
ھذه المرحلة الحرجة التي تمر بھا البالد، والسیما دعم تنفیذ ترتیبات اتفاق 

ط في ج ِ ش َ ن نوب السودان، وذلك في إطار الجھود المصریة السالم المُ
المستمرة لتعزیز السلم واألمن في محیطھا اإلقلیمي والقارة األفریقیة 

    المصدر:مباشربشكل عام.

ملیون جنیھ..تسویة مدیونیة شركة مصر حلوان للغزل لصالح  ١٤٣بـ
  الكھرباء

د الكھرباء محموقع رئیس مجلس إدارة شركة جنوب القاھرة لتوزیع 
محمود السیسي، اتفاقیة تسویة مدیونیة مع حجاج توفیق وھبھ رئیس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر حلوان للغزل والنسیج بقیمة 

ملیون جنیھ.وأضافت وزارة قطاع األعمال، في بیان الیوم الخمیس،  ١٤٣
كة مصر أن ذلك بشأن آلیة سداد المدیونیة المستحقة عن مسحوبات شر

للغزل والنسیج من الكھرباء، بحضور الدكتور أحمد مصطفى  حلوان
رئیس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج.وأشارت الوزارة إلى أنھ تم 
االتفاق على مبادلة المدیونیة المستحقة لشركة جنوب القاھرة لتوزیع 

ات الكھرباء على شركة مصر حلوان للغزل والنسیج باإلضافة إلى مسحوب
، وذلك بقیمة ٢٠١٩حلوان" من الكھرباء حتى أغسطس  شركة "مصر
ملیون جنیھ.وجاء ذلك بحضور ھشام توفیق وزیر  ١٤٣إجمالیة نحو 

قطاع األعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى رئیس الشركة القابضة 
ً لالتفاق، تتم المبادلة بأصول عقاریة مملوكة  للقطن والغزل والنسیج.ووفقا

والنسیج بعد تقییمھا، مع تنازل الطرفان عن  حلوان للغزل لشركة مصر
   المصدر:مباشركافة الدعاوى القضائیة المرفوعة بشأن ھذه المدیونیات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   المصدر:مباشرآالف فرصة عمل مباشرة.

  یین عداد مسبوق الدفعمال ٩الكھرباء المصریة: تركیب 

 ٩قال المتحدث باسم وزارة الكھرباء المصریة، إنھ تم تركیب نحو 
مالیین عداد مسبوق الدفع في كافة محافظات الجمھوریة خالل الفترة 
الماضیة .وأضاف أیمن حمزة، في اتصال ھاتفي مع " مباشر"، أنھ ما 

موضحا أن ملیون عداد ،  ٢٧تقلیدیة ال یتعدى الـ تبقي من عدادات 
الوزارة تعمل على قدم وساق للتحول إلى نظام العدادات الذكیة 
ومسبوقة الدفع.وأكد حمزة، أن العدادات مسبوقة الدفع والذكیة تقضي 
على مشكلة قراءات العدادات، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات ثابتة 

رباء.یذكر أن رئیس الوزراء نحو عملیة التطویر في منظومة الكھ
ى مدبولي، أعلن أمس األربعاء، أن بالده ستتحول  المصري، مطف

سنوات المقبلة، نحو العدادات الذكیة و مسبوقة الدفع سواء ٤خالل الـ 
كان في الكھرباء أو الغاز أو المیاه، للقضاء على مشكلة تراكم 

  المصدر:مباشر الفواتیر.

  



 

 

  ة األخبار العالمیة والعربی
  االقتصادي من الصین أسعار النفط ترتفع وسط آمال التحفیز
یوم الخمیس، مع رھان المستثمرین صعدت أسعار النفط خالل تعامالت 

على مزید من التحفیز االقتصادي من قبل الصین بعد بیانات مؤشر 
مدیري المشتریات الضعیفة.وأظھرت بیانات اقتصادیة أن نشاط المصانع 

في حین أن  للشھر السادس على التوالي خالل أكتوبر في الصین انكمش
.وقرر بنك ٢٠١٦القطاع الخدمي تباطأ ألدنى مستوى منذ فبرایر 

االحتیاطي الفیدرالي خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وفي الغالب 
تكون عملیات خفض الفائدة أمر إیجابي بالنسبة ألسعار النفط، حیث أن 

ً یترجم إلى ارتفاع في وجود  الطلب على الخام.وتأتي اقتصاد قوي عادة
الزیادة في أسعار النفط للتعافي من الخسائر المسجلة في جلسة أمس على 
خلفیة الزیادة القویة في مخزونات الخام األمریكي مع استقرار اإلنتاج 

ً بتوقیت  ٧:٠٩النفطي عند مستوى قیاسي مرتفع.وبحلول الساعة  صباحا
مكس األمریكي تسلیم شھر نتش، ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام نایجری

دوالر للبرمیل.كما صعد سعر  ٥٥٫٢٦بالمائة لیسجل  ٠٫٤دیسمبر بنسبة 
بالمائة  ٠٫٥العقود المستقبلیة لخام برنت القیاسي تسلیم شھر دیسمبر بنحو 

 ً    المصدر:مباشردوالر للبرمیل. ٦٠٫٩٠مسجال

 تراجع الدوالر بعد خفض المركزي األمریكيأسعار الذھب ترتفع مع 
  للفائدة

ارتفعت أسعار الذھب مع تراجع الدوالر بعد أن خفض مجلس االحتیاطي 
الفیدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة ھذا العام، لكن مع اإلشارة إلى توقف 
دورة التیسیر النقدي.وكان أیضا من بین العوامل التي تقف وراء قرار 

ي أسعار الفائدة المركزي األمریكي اإلشارة إلى تعلیق زیادات أخرى ف
اآلمال في توقیع الوالیات المتحدة والصین اتفاقا مبدئیا والدعوة إلى ھدنة 
في حربھما التجاریة.وارتفعت أسعار الذھب في المعامالت الفوریة 

ھذا  %٢دوالر لألونصة. وزادت األسعار قرابة  ١٤٩٦٫٩٤إلى  %٠٫١
 ١٤٩٩٫٧ إلى %٠٫٢شھر.وصعدت العقود األمریكیة اآلجلة للذھب ال

% بعد  ٠٫٤لألونصة.وبالنسبة للمعادن النفیسة األخرى، ارتفع البالدیوم 
في الجلسة السابقة، مسجال مكاسب للشھر الثالث على  %٢أن قفز نحو 

  المصدر:جریدة حابي . %٠٫٢% بینما تقدم البالتین  ٠٫٣التوالي.وزادت الفضة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 4,710.00  0.57% السعودیة

 DFMGI 2,747.00 -0.28%  دبي
 ADI 7,744.00 -0.62% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,891.00 0.11% الكویت

 BSEX 14.25 -8.01% البحرین
 GENERAL 34,378.00 0.51% قطر

 MASI 56,650.00 0.40% المغرب
 TUN20 2,734.00 3.42% تونس

  
  العالمیةرات االسواق مؤش

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  27,347.36  1.11% أمریكا
 S&P 500 3,066.91  0.97% أمریكا
 NASDAQ 8,386.40 1.13% أمریكا

 FTSE 100 7,302.42 0.75% لندن
 DAX 12,961.05  0.73% أمانیا

 Nikkei 225 22,850.77  -0.33% الیابان
 %0.03 1,513.55 سعر األوقیة ر)الذھب (دوال

 %2.42 61.69 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %3.73  56.20 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ١٤/١١/٢٠١٩  ١٣/١١/٢٠١٩  سھم مجاني لكل سھم ٠٫٦٠٠٠٠٠١١٥٤٩  ثروة كابیتال القایضة لالستثمارات المالیة
 

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

  ١٤/١١/٢٠١٩  ١١/١١/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٦٠الدفعة األولى   ایسترن كومباني -الشرقیة 
  ١٤/١١/٢٠١٩  ١١/١١/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٣٠٠  مطاحن ومخابز االسكندریة

  ٢٠/١١/٢٠١٩  ١٧/١١/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٦٠٠  مطاحن ومخابز شمال القاھرة
  ٢٨/١١/٢٠١٩  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨القسط الرابع   لالستثمار و التنمیةاالخضر الوادى 

  ٢٨/١١/٢٠١٩  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٦٣٠٣القسط السادس   العربیة لمقاوالت حفر االبار

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  الجیزة -الدقي  –بمقر الشركة اول شارع نادي الصید   عادیةغیر   العربیة الستصالح االراضي  ٠٢/١١/٢٠١٩

عادیة وغیر   بى اى جى للتجارة واالستثمار  ٠٥/١١/٢٠١٩
  المنطقة الحرة باالسكندریة – ٨امریكان الكائن فى شارع بمقر شركة   عادیة

  القاھرة -مصر الجدیدة  –ع عبد الحمید بدوى فندق كونكورد السالم قاعة زیورخ شار  غیر عادیة  مصر -بنك االتحاد الوطنى   ٠٦/١١/٢٠١٩

فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات   ٠٦/١١/٢٠١٩
  االلكترونیة

عادیة وغیر 
  عادیة

 –السادس من اكتوبر  –طریق الواحات  –مدینة االنتاج االعالمى  –موفنبیك القاھرة  بفندق
  الجیزة

مدینة نصر  -المنطقة الصناعیة  –الحى السادس  –شارع المخیم الدائم  ٦بمقر الشركة   غیر عادیة  الشرق األوسط لصناعة الزجاج  ٠٧/١١/٢٠١٩
  بالقاھرة

  القاھرة –فندق سمیرامیس  –بقاعة بابلیون   غیر عادیة  للمبیدات والكیماویاتكفر الزیات   ٠٩/١١/٢٠١٩

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

  عرآخر س  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 81.0 0.63  8.01   1,361,592   110,285,480   83.10   53.60  38.11% 

ایسترن  -الشرقیة 
 نيكومبا

EAST 16.01 -0.50  2.38-  2,128,597   34,260,476   19.00   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 9.86 -0.80  0.60-  1,773,021   17,643,168   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 1.38 0.36  28.77   402,832   559,572   1.59   1.03  5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 13.45 0.60  25.69-  4,556,744   61,302,856   19.09   11.56  4.84% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 19.00 2.48  26.25   1,192,146   22,501,444   20.60   13.25  4.39% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 43.90 -0.23  7.05   25,090   1,101,451   48.10   39.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 11.54 2.49  8.34-  5,698,361   65,724,880   15.84   10.01  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 8.51 1.55  24.36-  586,971   4,989,689   14.50   8.00  2.47% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 5.34 -1.84  20.42-  4,400,762   23,681,130   6.47   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة -

CCAP 2.56 -0.78  27.68-  10,109,466   26,006,522   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 15.60 -0.89  16.42   217,944   3,425,136   18.00   12.56  1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 9.75 0.41  4.41-  605,264   5,874,856   11.97   8.32  1.68% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 12.99 0.00  49.31   -     -     13.60   6.61  1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 6.18 -0.64  34.64   768,265   4,737,582   7.06   3.56  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 2.14 1.42  1.38-  11,258,514   23,987,876   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 26.89 -1.18  47.42   849,960   22,848,912   29.20   14.70  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون 
 بي ال سي

ORAS 104.00 -1.92  11.86-  25,519   2,679,251   121.00   80.80  1.47% 

النساجون الشرقیون 
 للسجاد

ORWE 10.39 0.39  0.10-  285,787   2,967,277   12.94   9.00  1.38% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 4.49 2.98  27.93-  7,168,991   32,124,606   7.50   3.55  1.19% 

 سیدى كریر
 للبتروكیماویات

SKPC 11.84 8.33  31.16-  8,848,323   102,296,280   22.75   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 5.69 -0.18  7.03-  3,028,957   17,123,476   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 6.87 -2.41  1.58-  1,091,749   7,633,465   7.94   4.80  0.88% 

 للتنمیةإعمار مصر 
EMFD 3.04 -1.30  7.88-  1,643,558   5,022,493   3.79   2.72  0.84% 

 حدید عز
ESRS 11.90 -0.75  34.14-  5,426,625   65,193,296   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 0.63 1.62  8.10   101,486,997   63,782,376   0.85   0.50  0.70% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 2.72 2.26  56.14   9,130,012   25,035,860   3.25   1.63  0.57% 

مصرف أبو ظبي 
 مصر -األسالمي

ADIB 12.72 -0.47  12.27   132,580   1,701,768   14.80   10.00  0.45% 

الصناعات الكیماویة 
  یماك -المصریة 

EGCH 5.44 -0.73  18.93-  1,173,198   6,474,494   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 2.62 0.00  50.57-  1,734,758   4,540,440   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 التقریربھ یُقصد ال. للجمھور ةالمتاح المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

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

ا محظور   .تمامً

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

 

 

 

 االتصالمسؤولي 
  

  البحوثادارة 
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