
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٥/١١/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (   14,625.78  0.02% 12.20%  456,173,920   77,047,501   400,947,471,939مؤشر ( 

  EGX 50 (   2,113.58  -0.31% -1.68%  579,469,120   135,582,464   478,588,308,212مؤشر ( 

  EGX 70 (   540.11  -0.49% -22.16%  204,012,464   81,756,933   197,067,027,983مؤشر ( 

  EGX 100 (   1,445.11  -0.01% -16.33%  660,186,368   158,804,434   598,014,499,921مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   ملیار جنیھ ١٫٥خسائر الحدید والصلب السنویة تتجاوز  

  في الربع األول ً   أرباح أبوقیر لألسمدة تتراجع ھامشیا
  أشھر  ٩خالل  ٪ ٢٧أرباح مدینة نصر لإلسكان تنخفض  
   جنیھملیار  ٢٫٥مدینة نصر لإلسكان تقرر اقتراض  
 ٢٠١٩ملیون جنیھ صافي أرباح ابن سینا بنھایة سبتمبر  ٢٤٥٫٦    
  ٢٠١٩فودیكو تتحول للخسائر بنھایة سبتمبر  
  في أوراسكوم لالستثمار ً ً جدیدا   نجیب ساویرس یتولى منصبا
  أوراسكوم كونستراكشون تنتھي من تنفیذ محطة كھرباء رأس غارب  
   أشھر  ٩خالل   ٪٢٧أرباح سي آي كابیتال القابضة ترتفع 
   البنك التجاري الدولي یوافق مبدئیا على االستحواذ على حصة في أحد

  البنوك بدولة كینیا
   بموازنة العام المالي المقبل   ٦٫٥المالیة: نستھدف معدل نمو %  
 ملیار دوالر   ٤٫٤المركزى: ارتفاع تحویالت المصریین بالخارج لـ

  خالل شھرین  
 رس خطة لمضاعفة أعمالھا  عمرو القاضي لحابي: سیتي إیدج تد

  ودخول أنشطة جدیدة 
  ملیون   ٦٠٠تسویة مستحقات ضریبیة مقابل دعم صادرات بقیمة

  جنیھ 
   محمود محیي الدین : االقتصاد العالمي یشھد تباطؤا واضحا انعكس

  على األسواق العربیة 
   وزیرة التخطیط: زیادة رأسمال صندوق مصر السیادي لیتخطى

  تریلیون جنیھ 
 :الصفقة التجاریة مع بكین ستوقع "في مكان ما بالوالیات  ترامب

  المتحدة" 
   تحسن طفیف بالنشاط الصناعي في منطقة الیورو رغم استمرار

  االنكماش 
   تحسن طفیف بالنشاط الصناعي في منطقة الیورو رغم استمرار

  االنكماش

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    سعرھا االسھم التي ارتفع    
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٣  ١٢١  ٦٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  ملیار جنیھ ١٫٥خسائر الحدید والصلب السنویة تتجاوز 

أظھرت المؤشرات المالیة المعدلة لشركة الحدید والصلب المصریة 
)IRON ارتفاع خسائرھا بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨العام المالي )، خالل ،

بالمائة على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر،  ٦٩٫٧
ملیار جنیھ خالل الفترة من  ١٫٥٢٦یوم االثنین، إنھا حققت خسائر بلغت 

ملیون  ٨٩٩٫٦١، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩وحتى یونیو  ٢٠١٨یولیو 
ھ.وحققت الشركة خالل العام المالي الماضي جنیھ بالعام المالي السابق ل

ملیار جنیھ  ١٫٦٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٢٤مبیعات بلغت 
بالعام المالي السابق لھ.یشار إلى أن الحدید والصلب المصریة حققت  

أغسطس)  - إیرادات خالل أول شھرین من العام المالي الجاري (یولیو
ت الشركة أن مبیعات الشركة خالل  ملیون جنیھ.وأضاف ١٨٧٫٨٦بلغت 

   المصدر:مباشرملیون جنیھ. ١٢٤٫١٦شھر یولیو الماضي سجلت 

  أرباح أبوقیر لألسمدة تتراجع ھامشیاً في الربع األول 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة أبوقیر لألسمدة والصناعات الكیماویة، 

انخفاض أرباحھا  ، ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل الربع األول من العام المالي 
ً على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر،  ھامشیا

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الثالثة  ٧٥١٫٦یوم االثنین، أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ  ٧٥٢٫٨، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩أشھر المنتھیة في سبتمبر 

خالل الربع  بالفترة المقارنة من العام السابق.وانخفضت إیرادات الشركة
ملیار جنیھ، مقابل إیرادات   ١٫٩٨٦األول من العام المالي الجاري إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.وسجلت الشركة خالل العام   ٢٫١٥بلغت 
ً بلغت ٢٠١٩-٢٠١٨المالي  ملیار جنیھ خالل الفترة من  ٣٫١٥، أرباحا
جنیھ في  ملیار  ٢٫٤حتى یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت  ٢٠١٨یولیو 

.وارتفعت مبیعات الشركة خالل العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٧العام المالي 
ملیار جنیھ بالعام المالي  ٧٫٥٥ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٨٫٥إلى 

  المصدر:مباشر السابق لھ.

  أشھر  ٩خالل   ٪ ٢٧أرباح مدینة نصر لإلسكان تنخفض 
لإلسكان والتعمیر،  أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة مدینة نصر 

  ٢٧٫٤، انخفاض أرباحھا بنسبة ٢٠١٩خالل التسعة أشھر األولى من 
بالمائة على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  

ً بعد الضریبة بلغت  ملیون جنیھ خالل   ٦٣٠٫٩٨االثنین، إنھا حققت أرباحا
ملیون  ٨٦٩٫٠٧الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وانخفضت مبیعات الشركة خالل  ٢٠١٨جنیھ في الفترة المقارنة من 
ملیار جنیھ جنیھ  ٢٫٠٦ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٤٤الفترة إلى 

في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 
، مقابل ملیون جنیھ ٦١٣٫٢٨انخفضت أرباح الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٨١٦٫٧٤أرباح بلغت 
ملیار  ١٫٧٢ملیار جنیھ، مقابل  ١٫١٨.وانخفضت اإلیرادات إلى ٢٠١٨

،  ٢٠١٩.وخالل النصف األول من ٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من 
ملیون جنیھ،  ٥١٥٫٦٨٦سجلت الشركة صافي أرباح خالل الفترة بلغت 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام   ٦١١٫٧٢٨مقابل صافي ربح بلغ 
 ١٤٫٠٧الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل النصف األول بنسبة 

ملیار جنیھ  ١٫٢٦٦ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ١٫٠٨٨بالمائة، لتصل إلى 
  المصدر:مباشر.٢٠١٨خالل الفترة ذاتھا من 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  ١،٢٢٥٫٠  ٢٦٫٥٠ السویس لالكیاس 
  ٩٫٩٨  ١٥٫٦٥ مطاحن جنوب القاھرة والجیزة 

 ٩٫٩٥  ١٫٦٨ سبینالكس 
 ٨٫٤٢  ٦٨٫٠٠ فودافون

 ٧٫٩٩  ٠٫٨٧ كابو

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٥٦   المالیة العروبة للسمسرة في األوراق 
 -٩٫٩٧    ١٧٫٧٩  جالكسو سمیثكالین 

 -٨٫٤٨    ٩٫٦١  العامة الستصالح األراضي 
 -٨٫٢٢    ٤٫٩١  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 

 -٧٫٧٨    ١٣٫١٦  وادي كوم إمبو

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   قیمة التداول  السھم 
  ٨١٫٩٩    ١٠٠،٠١٠،٣٥٢  التجاري الدولي البنك 
  ١٫٨٤    ٥١،٠٩٩،٦٤٤  دایس 

  ١١٫٧٠    ٤٦،٩٩٨،٧٩٦  حدید عز 
  ٥٫٢٧    ٣٧،٥٨٥،٠٤٠  مدینة نصر لالسكان 

  ٥٫٨٥    ٢٣،١٧٤،٧٠٤  كیما 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   كمیة التداول   السھم 
  ١٫٨٤    ٢٧،٦٤٣،٧٥٧  دایس 

  ٠٫٦٢    ١٨،٨٩٣،٨٢٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٥    ١٢،٢٦٧،٦٠٨  بورتو القابضة 

  ٢٫٠٩    ٩،٨٣٩،٣٧٨  بالم ھیلز 
  ٥٫٢٧    ٧،١٤٩،٩٧٠  مدینة نصر لالسكان 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  ملیار جنیھ ٢٫٥مدینة نصر لإلسكان تقرر اقتراض 
ركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر، إن مجلس اإلدارة وافق على قالت ش

ملیار جنیھ.وأضافت الشركة في بیان یوم االثنین، أن   ٢٫٥اقتراض 
المجلس وافق على العرض المقدم من البنك المصري الخلیجي لقرض  

 ٤٠٠متوسط األجل لتمویل محطة محوالت كھرباء مشروع سراي بمبلغ 
س من حیث المبدأ على قرض مشترك طویل ملیون جنیھ.ووافق المجل

ملیار جنیھ، لتمویل جزء من التكلفة االستثماریة  ٢٫١األجل بمبلغ 
مع تحالف بنكي بقیادة البنك العربي األفریقي والبنك   S2و S1لمشروع 

األھلي المصري.كما وافق المجلس على شراء قطعة أرض بمدینة ناصر 
فدان   ١٠٠غرب أسیوط من ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة في حدود 

 ٣٤بالمائة من قیمة األرض كجدیة حجز بمبلغ نحو  ١٠مع سداد نسبة 
لس على بیع قطعتي أرض مخصصة مدارس  ملیون جنیھ.ووافق المج

ملیون جنیھ.كما وافق المجلس على  ٤٢٠بمشروع تاج سیتي بمبلغ نحو 
العرض المقدم من شركة توتال مصر الستئجار قطعة أرض ملك الشركة 

متر مربع بمدینة سراي إلقامة محطة خدمة  ٣٠٠٠بمساحة نحو 
ذكر أن الشركة  كان قال العضو المنتدب للشركة  أحمد الھتیمي،.وقود

تجرى مفاوضات في الفترة الحالیة مع عدد من البنوك للحصول على 
قروض لتمویل عقود المقاوالت التي تم توقیعھا في مشروعي تاج سیتي 
ً بنحو  وسرایا بمدینة القاھرة الجدیدة.وأسندت مدینة نصر لإلسكان أعماال

شروعي ملیارات جنیھ لشركات مقاوالت تشمل ریدكون وجاما في م ٥
  المصدر:مباشرتاج سیتي وسرایا بمدینة القاھرة الجدیدة.

    ٢٠١٩ملیون جنیھ صافي أرباح ابن سینا بنھایة سبتمبر  ٢٤٥٫٦

) عن القوائم المالیة للفترة من ISPHأعلنت شركة ابن سینا فارما (
، حیث أظھرت النتائج تحقیق صافي ٣٠/٠٩/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩

نیھ مصري.في مقابل تحقیق الشركة ج ٢٤٥،٦٢٢،٦٤٣ربح مجمع  
جنیھ مصري خالل الفترة من  ١٩٠،٥٩٢،٢٨٧لصافي ربح 

  المصدر: البورصة المصریة . ٣٠/٠٩/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨

  ٢٠١٩فودیكو تتحول للخسائر بنھایة سبتمبر 
) INFIأعلنت شركة االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة (فودیكو) (

، حیث  ٣٠/٠٩/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩المالیة للفترة من عن القوائم 
جنیھ مصري.في  ٧،٥٤٥،٥٠١أظھرت النتائج تحقیق خسائر مجمع 

جنیھ خالل الفترة من  ٥،٧٧٠،٤٧٧مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح 
.جدیر بالذكر أن الجمعیة وافقت على ٣٠/٠٩/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨

ملیون جنیھ  ٥٧٫٥جنیھ إلى ملیون  ٤٥زیادة رأس المال المصدر من 
ملیون جنیھ، كما وافقت الجمعیة على تعدیل  ١٢٫٥بزیادة نقدیة قدرھا 

  المصدر: البورصة المصریة من النظام األساسي للشركة. ٧و ٦المادتین 

    نجیب ساویرس یتولى منصباً جدیداً في أوراسكوم لالستثمار
اإلدارة استقالة   أعلنت شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة، قبول مجلس 

  ً تامر المھدي من منصبھ كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة، بدءا
دیسمبر.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، إن   ٣١من 

مجلس اإلدارة قرر تعیین نجیب ساویرس رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي 
نتدب.كما  في المنصب لیصبح رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي والعضو الم

وافق مجلس اإلدارة على قبول استقالة أیمن سلیمان من عضویة مجلس  
اإلدارة كعضو مجلس إدارة غیر تنفیذي من ذوي الخبرة، وتعیین حسن 

   المصدر:مباشر عبده عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي من ذوي الخبرة.

أوراسكوم كونستراكشون تنتھي من تنفیذ محطة كھرباء رأس  
  غارب 

أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، االنتھاء من بناء  
مشروع محطة إنتاج الكھرباء من طاقة الریاح بمنطقة رأس غارب  

ً بطاقة منتجة من المحطة   ٤٥في مصر، قبل المدة المحددة بـ یوما
میجا وات.وقالت الشركة في بیان، یوم االثنین، إنھ تم   ٢٦٢٫٥تبلغ 

میة للكھرباء والبدء من التشغیل التجاري  وصل المحطة للشبكة القو
.وأوضحت  ٢٠١٩أكتوبر  ٣١یطاقتھا اإلنتاجیة القصوى ابتداءً من 

الشركة، أن المشروع تم تنفیذه من قبل شركة رأس غارب لطاقة  
  ٤٠الریاح، وھى شركة منشأة بالتحالف المكون من شركة إنجي 

ائة، وشركة بالم ٤٠بالمائة، وشركة تویوتا تسوشو/ یورو للطاقة 
  ٢٠بالمائة، بموجب اتفاقیة طاقة لمدة  ٢٠أوراسكوم لإلنشاءات 

ً مع الشركة المصریة لنقل الكھرباء.وأشارت الشركة، إلى أن   عاما
أوراسكوم لإلنشاءات ھي المقاول لألعمال المدنیة واألنظمة  
ً للمشروع من بنك الیابان للتعاون   الكھربائیة.ورتب التحالف تمویال

التنسیق مع بنكي سوسیتیھ جنرال ومیتسوي سومیتومو، الدولي، ب
تحت تأمین شركة نیبون التصدیر واالستثمار التأمین، كما شارك  

، كما قدم بنك التجاري وفا  CIBالبنك التجاري الدولي مصر 
ً لرأس المال المعبر للمشروع لشركة أورسكوم   قرضا

ً بلغت  ر خالل  ملیون دوال ٦٧٫٢لإلنشاءات.وحققت الشركة أرباحا
ملیون   ٨٧النصف األول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

  مباشرالمصدر:دوالر بالنصف المقارن من العام الماضي.

  أشھر  ٩خالل  ٪٢٧أرباح سي آي كابیتال القابضة ترتفع 

أظھرت البیانات المالیة المجمعة لشركة سي آي كابیتال القابضة  
أشھر األولي من العام   ٩خالل الـ )، CICHلالستثمارات المالیة (

بالمائة، على أساس   ٢٦٫٦٢الجاري ارتفاع أرباحھا بنسبة 
سنوي.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أن  

ملیون   ٣٨١٫٠٧الشركة حققت صافي ربح خالل الفترة بلغت 
ً خالل نفس الفترة من العام   ٣٠٠٫٩٥جنیھ، مقابل  ملیون جنیھ ربحا

ي.وارتفعت إیرادات النشاط خالل التسعة أشھر األول من  الماض
 ١٫٢٨٦ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ١٫٧٢٣العام الجاري لتصل إلى 

ملیار جنیھ خالل الفترة المنصرمة من العام الماضي.وعلى مستوى  
األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة صافي ربح خالل الفترة بلغ  

لیون جنیھ ربح خالل نفس م ٣٥٫٢٥ملیون جنیھ، مقابل  ٩٤٫٣٩
  المصدر:مباشر الفترة من العام الماضي.

البنك التجاري الدولي یوافق مبدئیا على االستحواذ على حصة في  
  أحد البنوك بدولة كینیا

أعلن البنك التجاري الدولي قبل قلیل موافقة مجلس إدارتھ بصورة  
ي  مبدئیة على االستحواذ على حصة في أحد البنوك التي تعمل ف

  دولة كینیا. 

ووافق المجلس على التقدم للحصول على الموافقات الالزمة لعملیة  
  االستحواذ من كافة الجھات الرقابیة المعنیة في مصر وكینیا. 

وقال البنك أنھ سیقوم باإلعالن عن كافة المعلومات المرتبطة  
  المصدر: جریدة حابي بالصفقة في حینھ.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  % بموازنة العام المالي المقبل    ٦٫٥المالیة: نستھدف معدل نمو  

قال الدكتور محمد معیط وزیر المالیة أن منشور إعداد موازنة العام  
% مما یمثل معدل   ٦٫٥المالي المقبل یستھدف تحقیق معدل نمو اقتصادي 

نمو طموح یستھدف زیادة معدالت التشغیل واإلنتاج .وأضاف خالل  
مشاركتھ بمؤتمر جمعیة الضرائب المصریة الیوم؛ أنھ من المقرر بلوغ  

مقابل نموا قدره  ٪٦نحو  ٢٠٢٠-٢٠١٩معدالت نمو بنھایة العام المالي 
محققة بنھایة العام المالي السابق.وأوضح أن ترتیب مصر بمؤشر  ٪٥٫٦

درجات؛ منھا مؤشر  ٦ممارسة األعمال تحسن خالل ھذا العام بواقع 
االقرارات الضریبیة اإللكترونیة الموحدة.كما استجاب الوزیر تطبیق 

سریعا لطلب رئیس جمعیة الضرائب المصریة بفتح الباب مرة أخرى 
لتطبیق قانون إنھاء المنازعات الضریبیة الذي تم انتھاء العمل بھ منذ  
أشھر.وقال إن الوزارة ستعد مشروع قانون جدید إلنھاء المنازعات  

لمجلس الوزراء یوم األربعاء المقبل تمھیدا إلرسالھ إلى الضریبیة سیقدم 
مجلس النواب إلقراره .وأضاف أن المدة لتطبیق القانون ستكون حتى 
نھایة یونیو المقبل، كما سیتم تشكیل أكبر عدد من اللجان لتحقیق مصلحة 

  المصدر: جریدة البورصةرجال ومجتمع األعمال.

خطة لمضاعفة أعمالھا   عمرو القاضي لحابي: سیتي إیدج تدرس
    ودخول أنشطة جدیدة

تعتزم شركة سیتي إیدج للتطویر العقاري التوسع في أنشطتھا االستثماریة 
بدءا من العام المقبل، وفق ما أكده عمرو القاضي الرئیس التنفیذي 
للشركة، مشیرا إلى أن األنشطة تشمل االستثمار والتسویق في العدید من 

التابعة لھیئة المجتمعات العمرانیة، أو مشروعاتھا  المشروعات سواء 
ملیار جنیھ، وھي تعمل في  ١٫٣الخاصة.ویبلغ رأسمال الشركةالمدفوع 

أنشطة التطویر لبعض مشروعات ھیئة المجتمعات العمرانیة إلى جانب  
لھیئة المجتمعات   ٪٦٠تطویر األراضي الخاصة بھا، وھي مملوكة بنسبة 

تعمیر واإلسكان وشركة تابعة لھ.وأضاف الرئیس  لبنك ال ٪ ٤٠العمرانیة و
التنفیذي للشركة، في تصریحاتھ لبوابة “حابي جورنال” أن الخطة الجدیدة  
للشركة سیتم اإلعالن عنھا قبل بدایة العام الجدید، والتي تتضمن مضاعفة 
أعمال الشركة وزیادة عدد مشروعاتھا.وقال القاضي: “الشركة بتدرس  

ا الجدیدة، ونقدر نقول إن سیتي إیدج ھتضاعف دلوقتي محاور خطتھ
حجمھا وأدائھا”.وعن سؤالھ بشأن تحول الشركة لمطور عام، قال القاضي 
إن التطویر أحد المحاور التي یتم دراسة التوسع بھ، ولكن لن یتم اقتصار 
عمل الشركة علیھ، بل سیتم التوسع أیضا في أنشطة جدیدة.وأطلقت سیتي 

، وتطور أكثر من عشرة مشاریع ٢٠١٨في فبرایر إیدج أول مشاریعھا 
لھیئة المجتمعات في العلمین الجدیدة والعاصمة اإلداریة الجدیدة  
والمنصورة الجدیدة.وتمتلك الشركة، ثالثة مشروعات في العلمین الجدیدة  
ھي أبراج نورث إیدج، وبرجا ذا جیت، ومشروع الفیالت  

ثر من عشرة ملیارات جنیھ، مزارین.وتستھدف الشركة تحقیق مبیعات بأك
خالل العام الجاري، بما یعادل نفس القیمة التي تحققت في 

.ومنتصف الشھر الماضي أعلنت شركة سیتي إیدج، عن بیع ٢٠١٨
وحدات المرحلة األولى من مشروع داون تاون بالعلمین الجدیدة المملوك  

من الطرح،  لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بالكامل في أقل من أسبوع 
  المصدر: حابىوحدة سكنیة. ٢٠٠ملیون جنیھ، لنحو  ٧٠٠محققة 

  
  

  

ملیار دوالر  ٤٫٤ج لـ المركزى: ارتفاع تحویالت المصریین بالخار 
  خالل شھرین  

أعلن البنك المركزى المصرى، الیوم االثنین، ارتفاع إجمالى تحویالت 
 ٢٠١٩المصـریین العاملین بالخارج خالل شھرى یولیو وأغسطس 

 ٤٫٤ملیون دوالر لیسجل نحو  ٢٢٧٫١بما یعادل  ٪٥٫٥بمعدل بلغ 
الفترة المناظرة من ملیار دوالر خالل  ٤٫٢ملیار دوالر، مقابل نحو 

العام الماضى.جدیر بالذكر أن تحویالت المصریین العاملین بالخارج 
والصادرات واالستثمار والسیاحة وإیرادات قناة السویس مصادر 
العمالت األجنبیة لالقتصاد والداعم الرئیسى لالحتیاطى من النقد 

  المصدر: الیوم السابعاألجنبى.

ملیون  ٦٠٠عم صادرات بقیمة تسویة مستحقات ضریبیة مقابل د
  جنیھ 

قال أحمد كجوك، نائب وزیر المالیة للسیاسات المالیة إن الحكومة 
مبادرات لدعم الصادرات خالل المرحلة  ٥إلى  ٤قامت بإطالق من 

المقبلة.أضاف كجوك أنھ تم االنتھاء من تسویات ضریبیة مع 
مج ملیون جنیھ مقابل مستحقات من برنا ٦٠٠المصدرین بقیمة 

المساندة التصدیریة خالل الثالثة اشھر الماضیة.أضاف كجوك خالل 
مشاركتھ بمؤتمر أخبار الیوم االقتصادى أن الوزارة لدیھا طلبات 
لتسویة المستحقات الضریبیة مقابل دعم المساندة التصدیریة یقارب 

 ٢٣ملیار جنیھ.أضاف أن الوزارة تنظر حالیا إنھاء طلبات جدیدة لنحو 
انتھاءھا خالل الفترة الماضیة من تسویة عدد من الطلبات  مصدر بعد

ً من إجمالى  ٣٧بلغت  طلبا للمصدرین.وذكر كجوك أن احدى  ٦٠طلبا
مبادرات تسویة مستحقات المصدرین تضم توقیع بروتكول بین الشركة 
المصدرة ووزارة المالیة ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمصدرین 

مستحقات كبیرة لدى صندوق دعم الصادرات لكنھا الكبار الذین لدیھم 
سنوات  ٥فى المقابل لدیھا رغبة فى ضخ استثمارات جدیدة خالل فترة 

بقیم تساوى قیمة مستحقاتھا، وفقا لـ البورصة.أوضح كجوك فیھ ھذه 
فى  ٪٢٠الحالة یتم االتفاق على توقیع مذكرة بشكل نھائى تتضمن سداد 

ر إلى أن الوزارة قامت بتوقیع سنوات.وأشا ٥مستحقاتھ لمده 
 ١٢شركات كبرى ویجرى حالیا نظر  ٨بروتكوالت مع عدد نحو 

بروتكوال جدیدا مع شركات اخرى.واضاف أن المبادرة األخرى 
مستحقات فوریة للمصدرین كما أن المصدرین  ٪١٠تتضمن سداد 

الصغار الذین لدیھم مستحقات بمبالغ مبسطة لدى الصندوق یستطیعون 
مستحقاتھم مباشرة مع صندوق دعم الصادرات.وأشار كجوك  تسویة

إلى أن أحد المبادرات لسداد دعم الصادرات ھى سداد مقابل قیمة 
األراضى الصناعیة للمصدرین الراغبین فى الحصول على اراضى 
بعد موافقة مجلس الوزراء على التخصیص.واضاف كجوك أن الوزارة 

ملیارات جنیھ خالل  ٦لى قامت بزیادة مخصصات دعم الصادرات ا 
عن العام المالى السابق البالغ  ٥٠العام المالى الجارى بزیادة نسبتھا %

  جریدة البورصة المصدر: ملیارات جنیھ. ٤

  

  

  

  



 

 

محمود محیي الدین : االقتصاد العالمي یشھد تباطؤا واضحا انعكس على 
  األسواق العربیة  

قال الدكتور محمود محیي الدین ، الدین النائب األول لرئیس البنك  
تباطؤا في االقتصاد  الدولي، إن جمیع مؤشرات النمو تؤكد أن ھناك 

العالمي، وھو األمر الواضح في معدالت اإلنتاج الصناعي والصادرات،  
والذي انعكس بدوره علي االقتصادات اإلقلیمیة.وأضاف محمود محیي 
الدین ، خالل كلمتھ بالدورة الرابعة لقمة “صوت مصر” التي تعقد في 

معة الدول العربیة إطار األسبوع العربي للتنمیة المستدامة الذي تنظمھ جا
تحت رعایة الرئیس عبدالفتاح السیسي، أن دوال كبیرة لعبت دورا كبیرا 
في تحقیق النمو المستدام، فعلى سبیل المثال دولة مثل الصین سیختفي 

.وتصدر مجموعة البنك الدولي تقریرا سنویا  ٢٠٢٠منھا الفقز المقدع في 
ة على القطاع الخاص  عن ممارسة األعمال یوجھ لقیاس التكلفة المترتب

نتیجة للقوانین واإلجراءات المنظمة لألنشطة االقتصادیة، وذلك في أكثر 
دولة.وأصبحت ھذه الدراسة من أھم المنتجات المعرفیة الصادرة  ١٥٠من 

عن مجموعة البنك الدولي في مجال تطویر و تنمیة القطاع الخاص ،  
صالحات في الدول وینسب الفضل لھذه الدراسة في تحفیز العدید من اإل

النامیة.وتتضمن الدراسة سنویا تحلیال تفصیلیا للتكالیف و اإلجراءات  
اإلداریة المفروضة على شركات القطاع الخاص في كل من الدول 
  المشاركة في التقریر ، و من ثم المقارنة بینھا و إصدار قائمة بتصنیفاتھا.  

  

  

  

  

  

 

وزیرة التخطیط: زیادة رأسمال صندوق مصر السیادي لیتخطى 
   تریلیون جنیھ

وم االثنین، إن صندوق مصر یقالت ھالة السعید وزیرة التخطیط، 
السیادي یستعد لزیادة رأسمالھ المصدر، لیتخطى تریلیون جنیھ.ویھدف 
صندوق مصر السیادي إلى إدارة األصول المملوكة للدولة ملكیة 

 ٢٠٠خاصة التي سیتم نقل تبیعتھا إلیھ، ویبلغ رأسمالھ المرخص بھ 
ملیارات جنیھ.وقالت الوزیرة في تصریحات،  ٥در ملیار جنیھ، والمص 

على ھامش قمة صوت مصر، الیوم، إنھ سیتم زیادة األصول في 
الصندوق لزیادة رأسمالھ لیصبح معبرا عن قیمة األصول وقوة 
االقتصاد المصري.وأضافت أنھ جاري حالیا حصر األصول التي 

ستراتیجیة ستنضم لصندوق مصر السیادي على أن یتم االنتھاء من ا
الصندوق وھیكلھ التنظیمي بنھایة العام الجاري.وقالت الوزیرة إن 
الصندوق سیتضمن شركاء یدخلون بأصول تابعة لھم مثل بنك 
االستثمار القومي.وأوضحت أن صندوق مصر السیادي وسیلة لتوفیر 
تمویالت تغطي الفجوة التمویلیة باإلضافة لزیادة مشاركة القطاع 

 ٥إلى  ٣حجم الفجوة التمویلیة في مصر تتراوح بین الخاص.وقالت إن 
ملیارات دوالر سنویا والتي یتم تمویلھا من القروض.وكانت الوزیرة 
تحدثت في تصریحات سابقة عن نقل مجموعة من األصول للصندوق 
من بینھا أرض المعارض في مدینة نصر والقریة الكونیة بمنطقة 

ة ستشھد ضم المزید من األصول السادس من أكتوبر، وأن الفترة المقبل
المصدر:  تمھیدا إلعادة استغاللھا بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص. 

  مصراوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
ترامب:الصفقة التجاریة مع بكین ستوقع "في مكان ما بالوالیات  

    المتحدة"
المرحلة األولى من الصفقة قال الرئیس األمریكي دونالد ترامب إن 

التجاریة مع الصین سیتم توقیعھا في مكان ما داخل الوالیات  
المتحدة.وأوضح ترامب في تعلیقات مع المراسلین في البیت األبیض، في 
عطلة نھایة األسبوع الماضي، أن التوقیع على الصفقة التجاریة سیحدث  

ر البحث في عدة  بمجرد اكتمالھا.وأشار الرئیس األمریكي إلى أنھ جا
مواقع لتوقیع الصفقة التجاریة والتي یمكن أن تكون "آیوا" أحدھم.وكان  
ترامب قد اقترح في السابق والیة أیوا األمریكیة كموقع إلضفاء الطابع 
الرسمي على االتفاقیة التجاریة.وكان من المقرر توقیع الصفقة ھذا الشھر 

شي جین بینغ على ھامش   خالل لقاء الرئیس األمریكي مع نظیره الصیني
قمة التعاون االقتصادي لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ في تشیلي قبل 
إلغاءھا بسبب االضطرابات في البالد.وكتب الرئیس األمریكي في تغریدة  
باألسبوع الماضي عبر حسابھ الرسمي "تویتر" أن إعالن مكان توقیع 

ً.من جھة أخرى، صرح و زیر التجارة الصفقة التجاریة سیتم قریبا
األمریكي ویلبر روس أمس األحد بأن أالسكا وھاواي باإلضافة إلى مواقع 
في الصین كلھا مواقع ممكنة لترامب وشي لتوقیع الصفقة.كما أبدى روس  
ً مع الصین ھذا الشھر قبل  ً مبدئیا تفاؤلھ بأن الوالیات المتحدة ستبرم إتفاقا

    المصدر:مباشر العمل على مراجل إضافیة.

تحسن طفیف بالنشاط الصناعي في منطقة الیورو رغم استمرار  
   االنكماش

تحسن النشاط الصناعي في منطقة الیورو بشكل طفیف خالل الشھر 
ً أدنى مستویاتھ في  الماضي وإن كان ال یزال داخل نطاق االنكماش مسجال

أعوام.وكشفت بیانات صادرة عن مؤسسة ماركت لألبحاث، یوم   ٧
شر مدیري المشتریات التصنیعي في منطقة الیورو سجل اإلثنین، أن مؤ

بالمائة  ٤٥٫٧نقطة بالقراءة النھائیة خالل شھر أكتوبر مقابل  ٤٥٫٩
المسجلة في الشھر السابق لھ.ومع ذلك، فإن النشاط الصناعي في منطقة 
الیورو ال یزال یقع ضمن نطاق االنكماش في األداء مع تسجیلھ قراءة 

نقطة.وتعتبر ھذه   ٥٠ین التوسع واالنكماش والبالغ أدنى الحد الفاصل ب
ً من  نقطة المسجلة في التقدیرات األولیة لكنھا   ٤٥٫٧القراءة أعلى قلیال

تمثل ثاني أسوأ انكماش في غضون السبعة أعوام األخیرة.وبحسب  
البیانات، ال تزال ألمانیا مصدر الضعف األساسي في منطقة الیورو مع  

الدول فیما یتعلق باألداء الصناعي وإن كان مؤشر  تسجیل أسوأ قراءة بین
ً من التقدیرات   ٤٢٫١مدیري المشتریات التصنیعي ارتفع إلى  نقطة بدال

نقطة.وأرجعت البیانات االنكماش في قطاع الصناعة  ٤١٫٩األولیة البالغة 
إلى استمرار الضعف في اإلنتاج والطلبیات الجدیدة وعملیات الشراء  

فقدان الوظائف بوتیرة ھي األكثر حدة منذ بدایة عام  باإلضافة لتسارع 
ً في النشاط عند ٢٠١٣   ٥٣٫٥.وتأتي الیونان في المقدمة بتسجیل توسعا

  ٥٠٫٧نقطة) وأیرلندا ( ٥٠٫٧نقطة خالل الشھر الماضي یلیھا فرنسا (
  ٤٧٫٧نقطة).في حین شھدت كل من إیطالیا ( ٥٠٫٣نقطة) وھولندا (
ً في األداء   ٤٥٫٥ة) والنمسا (نقط ٤٦٫٨نقطة) وإسبانیا ( نقطة) انكماشا

  المصدر:مباشر الصناعي خالل شھر أكتوبر.

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,699.00  0.45% السعودیة 

 DFMGI 691.00 -0.36%  دبي
 ADI 7,620.00 -0.43% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,949.00 0.07% الكویت 

 BSEX 304,676.50 -1.39% البحرین 
 GENERAL 35,376.00 0.28% قطر 

 MASI 50,674.00 0.49% المغرب 
 TUN20 163.00 -0.72% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,462.11  0.42% أمریكا 
 S&P 500 3,078.27  0.37% أمریكا 
 NASDAQ 8,433.20 0.56% أمریكا 

 FTSE 100 7,369.69 0.92% لندن 
 DAX 13,136.28  1.35% أمانیا 

 Nikkei 225 23,251.99  1.76% الیابان 
 %0.29- 1,505.69 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.19 62.29 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.16  56.55 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

ً مع ترقب بیانات اقتصادیة وخطاب   انخفاض الدوالر عالمیا
    "الجارد"

تراجع الدوالر األمریكي مقابل سلة من العمالت الرئیسیة خالل 
تعامالت الیوم اإلثنین، وسط ترقب اإلفصاح عن بیانات اقتصادیة  
وخطاب رئیس البنك المركزي األوروبي الجدید.ومن المقرر أن  

اإلفصاح عن أداء القطاع الصناعي في الوالیات المتحدة  یتم 
ومنطقة الیورو في وقت الحق من الیوم.ویأتي أداء الورقة  
الخضراء مع انتظار المستثمرین سماع أول خطاب رسمي من  
الرئیس الجدید للبنك المركزي األوروبي "كریستین الجارد" الیوم  

الر األمریكي حاول  خالل مشاركتھا في حدث في ألمانیا.وكان الدو
االرتفاع في األسبوع الماضي بعد تقریر الوظائف الشھري لكن  

  ٧:٥٨بیانات التصنیع أحبطت ھذه المحاوالت.وبحلول الساعة 
ً بتوقیت جرینتش، تراجع الدوالر األمریكي مقابل الیورو   صباحا

بالمائة لتصعد العملة األوروبیة الموحدة إلى   ٠٫٠٧بنسبة ھامشیة 
الر.كما زادت العملة األمریكیة مقابل نظیرتھا الیابانیة  دو ١٫١١٧٤

ین، لكنھا استقرت   ١٠٨٫٣١بالمائة مسجلة  ٠٫١بنسبة تزید عن 
دوالر.وفي الوقت نفسھ، لم   ١٫٢٩٣٩أمام الجنیھ اإلسترلیني عند 

ً -یشھد زوج العمالت (الدوالر األمریكي الفرنك السویسر) تغییرا
فرنك.وخالل نفس   ٠٫٩٨٥٧یذكر، لتسجل الورقة الخضراء 

الفترة، تراجع المؤشر الرئیسي للدوالر والذي یتبع أداء الورقة  
بالمائة  ٠٫٠٦عمالت رئیسیة بنسبة ھامشیة  ٦األمریكیة مقابل 

 ً     المصدر:مباشر .٩٧٫١٨٣مسجال

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

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

  ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ مصرى  ٠٫٦٠الدفعة األولى   ایسترن كومباني  - الشرقیة 
  ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ للسھم  ٠٫٣٠٠  مطاحن ومخابز االسكندریة
  ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ للسھم  ١٣٫٠٠٠  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

ً للسھم  ٧٥  مصر لاللومنیوم    ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١١/١١  قرشا
  ٢٠١٩/ ٢٠/١١  ٢٠١٩/ ١٧/١١  للسھم جنیھ  ٠٫٦٠٠  مطاحن ومخابز شمال القاھرة 

  ٢٠١٩/ ٢٨/١١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الرابع   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات    ٢٠١٩/ ٠٦/١١
  االلكترونیة

عادیة وغیر  
  عادیة 

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

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

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

  –أ ش طلعت حرب  ٢٨بالعنوان الكائن فى بقاعة شركة النصر للتصدیر و االستیراد   عادیة   الشركة العربیة الدارة و تطویر االصول   ٢٠١٩/ ١٠/١١
  القاھرة 

عادیة وغیر    االسكندریة لتداول الحاویات والبضائع   ٢٠١٩/ ١١/١١
  االسكندریة )  –طریق الحریة  ٧١بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري (    عادیة 

عادیة وغیر    االھلیة للغزل والنسیج   ٢٠١٩/ ١١/١١
  القاھرة  - عابدین    - شارع الطاھر   ٨القابضة للقطن والغزل والنسیج والمالبس  بمقر الشركة   عادیة 

عادیة وغیر    الحدید والصلب المصریة   ٢٠١٩/ ١١/١١
  القاھرة  - ش الطلبمات بجاردن سیتي  ٥  - بمقر شركة الصناعات المعدنیة    عادیة 

  یدنس فیرست ریز –بفندق فورسیزون   غیر عادیة   مصر بنى سویف لالسمنت   ٢٠١٩/ ١٢/١١

  القاھرة  - میدان السواح  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن شرق الدلتا   ٢٠١٩/ ١٦/١١
  الدقى   –میدان المساحة   ٣بقاعة االجتماعات بمبنى المركز الرئیسى للشركة   عادیة   المھندس للتأمین   ٢٠١٩/ ١٧/١١
  قاعة القصر الكبیر  –بدار الحرس الجمھوري   عادیة غیر    مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر   ٢٠١٩/ ٢٣/١١

  

  

  

  

  



 

 

  )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 82.0 1.30  9.33   1,221,679   100,010,352   83.10   53.60  38.11% 

ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 15.91 -1.18  2.99-  341,937   5,495,413   19.00   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 9.90 -0.40  0.20-  1,216,199   11,935,317   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 1.37 -0.51  27.84   80,770   111,020   1.59   1.03  5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 13.21 -2.08  27.02-  1,132,168   15,061,718   19.09   11.56  4.84% 

المجموعھ المالیھ  
 القابضھ ھیرمس 

HRHO 19.25 -0.67  27.91   316,129   6,092,283   20.60   13.25  4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 44.25 0.32  7.90   260   11,505   48.10   39.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 11.37 -2.15  9.69-  1,054,848   12,075,794   15.84   10.50  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 8.50 0.47  24.44-  45,923   390,188   14.50   8.00  2.47% 

مدینة نصر لالسكان  
 والتعمیر 

MNHD 5.27 -2.04  21.46-  7,149,970   37,585,040   6.47   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات المالیھ  
 اسھم عادیة - 

CCAP 2.54 -1.55  28.25-  5,090,854   12,962,707   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 15.90 -0.63  18.66   315,532   5,000,111   18.00   12.56  1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 10.10 3.27  0.98-  591,733   5,926,115   11.97   8.32  1.68% 

لإلستثمار و  القاھره 
 التنمیة العقاریھ 

CIRA 12.80 -1.46  47.13   1,700   21,760   13.60   6.70  1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 6.20 -0.80  35.08   213,491   1,328,612   7.06   3.72  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 2.09 -1.88  3.69-  9,839,378   20,612,738   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان  
 والتعمیر 

HELI 26.70 -1.80  46.38   799,791   21,346,850   29.20   14.70  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون  
 بي ال سي 

ORAS 107.99 3.84  8.48-  137,282   14,826,032   121.00   80.80  1.47% 

الشرقیون  النساجون 
 للسجاد 

ORWE 10.63 0.57  2.21   510,888   5,465,680   12.94   9.00  1.38% 

االسكندریة للزیوت  
 المعدنیة 

AMOC 4.49 -4.87  27.93-  1,990,674   9,056,898   7.50   3.55  1.19% 

سیدى كریر  
 للبتروكیماویات 

SKPC 12.35 -2.99  28.20-  1,779,543   22,059,312   21.30   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 5.56 -1.94  9.15-  3,374,166   18,808,860   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 7.00 -0.71  0.29   1,255,815   8,833,727   7.94   5.25  0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 2.99 -1.32  9.39-  1,795,331   5,375,284   3.79   2.72  0.84% 

 حدید عز 
ESRS 11.70 -2.26  35.25-  4,009,601   46,998,796   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  
 القابضھ 

OIH 0.62 -1.74  7.24   18,893,827   11,738,555   0.85   0.50  0.70% 

للمنتجعات  المصریة 
 السیاحیة 

EGTS 2.68 -3.25  53.85   3,093,435   8,327,899   3.25   1.63  0.57% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  - األسالمي

ADIB 13.11 1.24  15.71   589,854   7,774,929   14.80   10.00  0.45% 

الصناعات الكیماویة  
  كیما  - المصریة  

EGCH 5.85 0.69  12.82-  3,883,865   23,174,704   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 2.81 3.69  46.98-  6,320,858   17,765,712   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 نالمستقبلی 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
  

  البحوث ادارة 
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