
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٢/١١/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,769.95 -0.18% 13.30% 649,334,656 94,670,787 404,931,722,837مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,127.28 0.22% -1.04% 786,128,704 174,097,864 485,122,297,599مؤشر ( 
 EGX 70 (  551.43 0.73% -20.52% 213,629,824 93,167,239 202,061,596,679مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,462.21 0.18% -15.34% 862,964,480 187,838,026 606,993,319,516مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   مساھمو الشرق األوسط لصناعة الزجاج یعتمدون زیادة رأس

 المال 
   .. "العز الدخیلة تبدأ الشراء اإلجباري لـ "مصانع الدرفلة

  دیسمبر المقبل  ٨والعرض سار حتى 
  أشھر  ٩في  ٪٢٢أرباح السویدي إلكتریك تتراجع  
  أشھر  ٩في  ٪٣٧أرباح النساجون الشرقیون ترتفع  
  أشھر  ٩في  ٪٤٩أرباح سبید میدیكال ترتفع  
  أشھر  ٩خالل  ٪١٩أرباح أكتوبر فارما ترتفع  
   أشھر  ٩أرباح اإلسكندریة للخدمات الطبیة ترتفع ھامشیاً في  
   "المنتجعات السیاحیة تكشف مستجدات مشروع "صواري

  بسھل حشیش
  أشھر  ٩مرات في  ٣المبیعات تضاعف أرباح مرسیلیا الخلیجیة  
  من الناتج المحلي   ٪٨٠المالیة تستھدف خفض الدین العام لـ

  العام المالي المقبل 
  : وتراجع   ٢٠٢١-٢٠٢٠نموا مستھدفا  ٪ ٦٫٤محمد معیط

    ٪ ٦٫٢العجز إلى 
  ملیون طن من   ٦٫٢-٦المصیلحي: مصر تستھدف استیراد

    ٢٠٢٠-٢٠١٩القمح في 
  التخلي   ممدوح بدرالدین: ضغوط التكلفة أجبرت الشركات على

  عن جزء من األرباح 
  من   ٪ ٣٠سلیمان: “صندوق مصر السیادي” یستحوذ على

  محطات الطاقة التي بنتھا سیمینز 
  مخزون مصر من األرز یكفي حتى فبرایر المقبل  
  اقتصاد المملكة المتحدة یتفادى الركود لكنھ ینمو بأقل وتیرة

    ٢٠١٠منذ
   بفعل القلق التجاري  ٪١انخفاض أسعار النفط  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٢  ٩٥  ٨١  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  مساھمو الشرق األوسط لصناعة الزجاج یعتمدون زیادة رأس المال 

الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة الشرق األوسط لصناعة وافقت 
ملیون جنیھ إلى  ٥٠٫٣٢الزجاج، على زیادة رأس المال المصدر من 

ملیون جنیھ.وقالت الشركة في  ٣٢٫٨ملیون جنیھ بزیادة قدرھا  ٨٣٫١٢
سھم یكتتب فیھا   ٣٢٫٩بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، إنھ سیتم إصدار 

ً أو من بالقیمة االسمیة ب واقع جنیھ مصري للسھم الواحد تمول نقدا
األرصدة الدائنة لبعض المساھمین عن طریق دعوى قدامى المساھمین 
لالكتتاب في أسھم الزیادة مع إمكانیة تداول حق االكتتاب في أسھم الزیادة  
ً عن السھم األصلي.ووافقت الجمعیة على اعتماد دراسة الجدوى  منفصال

طاع المالي بالشركة بشأن أسباب ومبررات زیادة  المعدة من جانب الق
رأسمال المصدر والمدفوع، وكذلك اعتماد الرصید الدائن لبعض مساھمي 
الشركة الظاھر بالقوائم المالیة عن العام الماضي.وكانت الھیئة العامة 
للرقابة المالیة، وافقت على نشر تقریر إفصاح الشرق األوسط لصناعة 

في إجراءات زیادة رأس المال المصدر.یشار إلى أن  الزجاج، بشأن السیر 
ملیون  ٩٨٫٥٣الشرق األوسط لصناعة الزجاج سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون  ١٧٫١٢جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الربع من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار  جنیھ أرباحا
ات الشركة خالل الثالثة أشھر األولى من حقوق األقلیة.وارتفعت مبیع

 ٣٧٤٫٥١ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٤٥٤٫٢٢العام الجاري لتسجل 
  المصدر:مباشر ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.

العز الدخیلة تبدأ الشراء اإلجباري لـ "مصانع الدرفلة" .. والعرض سار  
  دیسمبر المقبل ٨حتى 

رصة المصریة في بیان لھا بدء تنفیذ عرض الشراء اإلجباري أعلنت البو
اإلسكندریة لالستحواذ على  –المختلط المقدم من العز الدخیلة للصلب 

كامل أسھم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حدید عز اعتبارا 
دیسمبر المقبل. وأوضحت   ٨من أمس االثنین وحتى نھایة جلسة تداول 

جنیھ للسھم أو بمعامل مبادلة   ٢٣٫٠٧عر عرض الشراء البورصة أن س
سھما من أسھم شركة مصانع العز للدرفلة مقابل كل سھم من أسھم   ٥١

زیادة رأسمال شركة العز الدخیلة. وأضاف البیان أنھ من المقرر إغالق  
الصفقة بالبورصة المصریة خالل الخمسة أیام عمل التالیة النتھاء فترة 

فقت الھیئة العامة للرقابة المالیة، األسبوع الماضي،  سریان العرض. ووا
على نشر إعالن عرض الشراء اإلجباري المختلط المقدم من شركة العز 

ملیون سھم) من أسھم شركة مصانع العز  ٨٩٫٩( ٪١٠٠الدخیلة للصلب لـ
  المصدر: إنتربرایز للدرفلة لزیادة رأس مال الشركة األم.

  أشھر  ٩في  ٪٢٢إلكتریك تتراجع أرباح السویدي 

أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة السویدي إلكتریك، خالل التسعة 
بالمائة على أساس   ٢٢، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩أشھر األولى من 

وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أنھا  .سنوي
ً بلغت  ة من ینایر حتى سبتمبر ملیار جنیھ خالل الفتر  ٢٫٧٨حققت أرباحا

ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ٣٫٥٧الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة ٢٠١٨

ملیار  ٣٠٫٣ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٣٤٫٥خالل الفترة إلى 
ققت الشركة .وعلى أساس ربعي، ح٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الربع الثالث من العام الجاري،  ٨٣١٫٥أرباحا
.وعلى ٢٠١٨ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٫١٦مقابل أرباح بلغت 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٣٢٫٠٣    ٢٢٫٢٢  أورانج 
   ١٠٫٢٠    ٧٨٫٠٠  فودافون

  ٩٫٨٨    ٥٫٤٥  الحفر الوطنیة
  ٩٫١٢    ١٦٫٤٠  المجموعة المصریة العقاریة
  ٨٫٧٩    ٢٫٩٧  المصریة للمنتجعات السیاحیة 

 

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

 -٩٫٩٧    ٢٠٫٩٤   الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف 
 -٩٫٧٢    ٧٫٥٢  اسیوط االسالمیة للتجارة 

 -٩٫٥١    ٧٫٩٠  العربیة الستصالح االراضي 
 -٧٫٦٢    ٤٫٠٠  آراب دیري 

 -٦٫٦٧    ٩٫٨٠  العامة الستصالح األراضي 

  

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

  ٨٣٫٨٠    ١٧٣،٦٧٤،١٧٦  البنك التجاري الدولي 
  ١٦٫٠٠    ٦٩،٥٨٠،٧٦٨  ایسترن كومباني 

  ١٫٩٠    ٦٣،٦١٨،٨٧٢  دایس 
  ٦٫٢٠    ٥٩،٣٠١،٧٨٠  مستشفي كلیوباترا 

  ٢٫٩٧    ٥٠،٩٥٢،٧٩٦  المصریة للمنتجعات السیاحیة 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   التداول كمیة   السھم 
  ١٫٩٠    ٣٢،٩٧٩،٩٥٧  دایس 

  ٠٫٦٨    ٣٢،٦٧٥،٤٦٩  بورتو القابضة 
  ٢٫٩٧    ١٧،٧٢٢،٤٣٩  المصریة للمنتجعات السیاحیة 
  ٠٫٦١    ١٥،١٤٩،٦١٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٦٫٢٠    ٩،٤١٤،٧٩٧  مستشفي كلیوباترا 

  
   التداولأكبر خمس قطاعات من حیث قیمة 
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ً بلغت  ملیار جنیھ  ٢٫٣٥مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا
  ١٫٩أرباح بلغت خالل فترة التسعة أشھر األولى من العام الجاري، مقابل 

ً بلغت ٢٠١٨ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ملیار  ١٫٩٥.حققت أرباحا
جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت  

  المصدر:مباشر.٢٠١٨ملیار جنیھ خالل الفترة المقارنة من  ٢٫٤

  أشھر  ٩في  ٪٣٧أرباح النساجون الشرقیون ترتفع 

ئم المالیة المجمعة لشركة النساجون الشرقیون للسجاد، خالل  أظھرت القوا
بالمائة على  ٣٧، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩التسعة أشھر األولى من 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین،  
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى  ٥٩٧٫٣٦أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة  ٤٣٦٫٤، مقابل أرباح بلغت سبتمبر الماضي
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى األعمال  ٢٠١٨من 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة،   ٤٩٩٫٧المستقلة، حققت الشركة أرباحا
.وخالل  ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٣٨٠٫٤مقابل أرباح بلغت 

 ٤٦١٫٨٣من العام الجاري، حققت الشركة صافي ربح بلغ  النصف األول
ملیون جنیھ خالل نفس   ٣٢٦٫٣٩ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ 

  المصدر:مباشرالفترة من العام الماضي، مع االخذ في االعتبار حقوق األقلیة.

  أشھر  ٩في  ٪٤٩أرباح سبید میدیكال ترتفع 
لشركة سبید میدیكال، خالل التسعة أشھر أظھرت القوائم المالیة المجمعة 

بالمائة على أساس   ٤٩، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩األولى من 
سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أنھا  

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ١٦٫٤حققت أرباحا
یھ بالفترة المقارنة من ملیون جن ١٠٫٩٩الماضي، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى األعمال  ٢٠١٨
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة،   ١٦٫٤١المستقلة، حققت الشركة أرباحا

.وخالل  ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٠٫٩٩مقابل أرباح بلغت 
ً بلغت النصف األول من العام الجاري، حققت الشركة أرب ملیون  ١٠٫٧احا

،  ٢٠١٨ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٧٫٣جنیھ مقابل أرباح بلغت 
  المصدر:مباشرمع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.

  أشھر  ٩خالل  ٪١٩أرباح أكتوبر فارما ترتفع 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة أكتوبر فارما خالل التسعة أشھر 

بالمائة على  ١٨٫٧٥، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩المنتھیة في سبتمبر 
أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین،  

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر  ١٩أنھا حققت أرباحا
ً بلغت  ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ١٦الماضي، مقابل أرباحا

ملیون جنیھ، مقابل  ٣٧٦الل الفترة إلى .وزادت مبیعات الشركة خ٢٠١٨
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.یشار  ٢٧٧مبیعات بلغت 

ً بلغت  ٢٠١٩إلى أن الشركة حققت خالل النصف األول من   ٣٫٣٣أرباحا
ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح 

.وحققت الشركة ٢٠١٨لفترة المقارنة من ملیون جنیھ في ا  ٩٫٩٩بلغت 
ملیون جنیھ خالل النصف األول من العام الجاري،  ٢٣٩مبیعات بلغت 

ملیون جنیھ بالنصف المقارن من العام   ١٧٨مقابل مبیعات بلغت 
  المصدر:مباشرالماضي.

  

المنتجعات السیاحیة تكشف مستجدات مشروع "صواري" بسھل  
  حشیش

)، إنھا تستكمل EGTSقالت شركة المصریة للمنتجعات السیاحیة (
الدراسات الخاصة بمشروع المارینا بالمنطقة الجنوبیة بسھل 
حشیش "صواري".وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  

تكمال الموافقات الالزمة للمشروع من  االثنین، أنھا تعمل على اس
الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة ووزارة البیئة.وأوضحت الشركة، أنھ  
لم یتم حتى اآلن تحدید موعد انطالق المشروع أو تحدید التكلفة  
االستثماریة أو طرق التمویل.یشار إلى أن الشركة سجلت خسائر  

نھایة دیسمبر  ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى ٧٥٫٢٣بلغت 
، مع  ٢٠١٧ملیون جنیھ خسائر خالل  ٦٩٫٤٦الماضي، مقابل 

األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجع إجمالي إیرادات الشركة 
ملیون جنیھ بنھایة  ١٢٦٫٣خالل العام الماضي لتسجل نحو 

.وعلى صعید  ٢٠١٧ملیون جنیھ في  ٢٨١٫٠٦دیسمبر، مقابل 
خالل العام الماضي خسائر بلغت   القوائم المستقلة، سجلت الشركة

ملیون جنیھ خسائر خالل   ٣٥٫١٣ملیون جنیھ، مقابل  ٥٩٫٢٣
  المصدر:مباشر.٢٠١٧

 أشھر  ٩مرات في  ٣المبیعات تضاعف أرباح مرسیلیا الخلیجیة 
كشفت المؤشرات المالیة لشركة مرسیلیا المصریة الخلیجیة  

خالل التسعة أشھر  لالستثمار العقاري، ارتفاع صافي ربح الشركة 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت   ٣٨٧بنسبة  ٢٠١٩األولى من 

الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أنھا سجلت صافي  
 ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر ٧٫١٨ربح بلغ 

ملیون جنیھ صافي ربح خالل نفس الفترة   ١٫٤٧٦الماضي، مقابل 
ملیون   ٣٦٤حققت الشركة خالل التسعة أشھر من العام الماضي.و

ملیون جنیھ مبیعات في الفترة المقارنة   ١٣٦جنیھ مبیعات، مقابل 
من العام الماضي.یشار إلى أن أرباح الشركة خالل النصف األول  

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة   ٣٫٣١من العام الحالي بلغت 
صافي ربح خالل نفس  ملیون جنیھ  ١٫١٦یونیو الماضي، مقابل 

الفترة من العام الماضي.كما ارتفعت مبیعات الشركة خالل الفترة  
ملیون   ١١٨٫٩٨ملیون جنیھ بالنصف األول، مقابل  ٢٤٥٫٩٤إلى 

  المصدر:مباشر جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.

  أشھر  ٩أرباح اإلسكندریة للخدمات الطبیة ترتفع ھامشیاً في  
المركز الطبى   -الیة لشركة اإلسكندریة للخدمات الطبیة كشفت القوائم الم 

اإلسكندریة، ارتفاع صافي ربح الشركة خالل التسعة أشھر   - الجدید 
بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت   ٧٫٧، بنسبة ٢٠١٩األولى من 

الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم االثنین، أنھا سجلت صافي ربح بلغ  
ایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ منذ بد ٢٠٫٨٢
ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت   ١٩٫٣٢

ملیون جنیھ بنھایة   ١٥٥٫٣إیرادات الشركة خالل الفترة، حیث سجلت 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام   ١٢٩٫٦٢سبتمبر، مقابل 

ً بلغت  ٢٠١٩ول من الماضي.وسجلت الشركة خالل النصف األ ، أرباحا
ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل   ١٢٫٨

.وتراجعت  ٢٠١٨ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ١١٫٤أرباح بلغت 
ملیون   ٥٢٫١إیرادات الشركة خالل النصف األول من العام الجاري إلى 

ي النصف المقارن من  ملیون جنیھ ف ٨٠٫٢جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
  المصدر:مباشرالعام السابق.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
من الناتج المحلي العام   ٪٨٠المالیة تستھدف خفض الدین العام لـ 

 المالي المقبل 
من الناتج  ٪٨٠تستھدف وزارة المالیة تراجع معدل الدین العام إلى 

المقبل.وأصدرت وزارة المالیة الیوم  المحلي اإلجمالي خالل العام المالي 
البیان المالي التمھیدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجدید،  
بحسب بیان من الوزارة الیوم االثنین.وقال الوزارة في البیان، إن من 

٪، من ٨٠المستھدف تراجع معدل الدین العام للناتج المحلي اإلجمالي إلى 
اءات الضبط المالي بما یُسھم في زیادة تنافسیة خالل استكمال إجر 

ا تدریجیًا خالل   االقتصاد المصري.وتستھدف وزارة المالیة، خفضً
السنوات الثالث المقبلة، لمعدل الدین الحكومي للناتج المحلي لیصل إلى 

.وكان بیان سابق لوزارة المالیة، قال إن العام  ٢٠٢٢بنھایة یونیو  ٪٧٧٫٥
شھد انخفاض نسبة الدین العام للناتج المحلي إلى أقل مما  المالي المقبل، سی
.وانخفضت نسبة الدین العام للناتج المحلى من ٢٠١١كان علیھ قبل 

 ٪٩٠٫٨، ثم ٢٠١٨نھایة یونیو  ٪٩٨، إلى ٢٠١٧بنھایة یونیو  ٪١٠٨
ثم   ٪٨٢٫٥.وتستھدف الحكومة، خفض نسبة الدین إلى ٢٠١٩بنھایة یونیو 

، ما یجعل مصر فى النطاق اآلمن من ٢٠٢٢نیوبنھایة یو ٪٧٧٫٥تصبح 
المصدر: حیث مستوى الدین للناتج المحلي، بحسب بیان الوزارة السابق.

    مصراوى

ملیون طن من القمح في   ٦٫٢-٦المصیلحي: مصر تستھدف استیراد 
٢٠٢٠-٢٠١٩    

قال وزیر التموین المصري على المصیلحي لرویترز یوم االثنین إن  
قمح في العالم، تستھدف استیراد ما بین ستة مالیین مصر، أكبر مشتر لل

-٢٠١٩ملیون طن من القمح في السنة المالیة الحالیة  ٦٫٢و
مارس آذار  ١٦.وأضاف أن مخزون القمح یكفي حتى ٢٠٢٠

ملیون طن من القمح سنویا إلنتاج الخبز  ٩٫٦المقبل.تستھلك مصر نحو 
 ٣٠تموز وتنتھي في  المدعم.وتبدأ السنة المالیة لمصر في أول یولیو

  المصدر: حابىیونیو.

ممدوح بدرالدین: ضغوط التكلفة أجبرت الشركات على التخلي عن جزء  
  من األرباح 

قال المھندس ممدوح بدر الدین، رئیس شعبة االستثمار العقاري باالتحاد  
العام للغرف التجاریة، إن الشركات العقاریة تعمل بشتى الطرق على 

شأنھا الحفاظ على مستوى المبیعات، حتى وإن تسبب ذلك  توفیر آلیات من 
ا إلى أن اتباع سیاسات تحفظیة أمر  ً في خفض معدالت الربحیة، مشیر

  ضروري لتجنب حدوث أي خلل تمویلي. 

  اتباع سیاسات تحفظیة أمر ضروري لتجنب حدوث أي خلل تمویلي 

  وأضاف أن ضغوط التكلفة ساھمت في زیادة األعباء على المطورین، 
وخاصة ما یتعلق بالمشروعات التي تم بیعھا، ویجري تنفیذھا، وھو ما  
ا إلى أن   ً تطلب سرعة في اإلنشاءات حتى ال تتزاید التكلفة علیھا، مشیر

منذ تحریر سعر الصرف  ٪ ٤٠ارتفاع األسعار بنسبة وصلت إلى نحو 
ا   ً دفع الشركات إلى البحث عن حلول تسویقیة جدیدة، وھو ما ظھر جلیّ

ا  خالل  األشھر األخیرة، سواء المقدمات المنخفضة أو الصفریة وأیضً
سنوات وأكثر في بعض   ١٠فترات السداد التي وصلت إلى 

المشروعات.وأكد بدرالدین أن التسھیالت التي تقدمھا الشركات العقاریة 
ستساھم في زیادة المبیعات واستغالل األرباح المتوقعة من عائد االستثمار 

  

وتراجع العجز إلى   ٢٠٢١-٢٠٢٠نموا مستھدفا  ٪٦٫٤محمد معیط : 
٦٫٢٪    

أعلن وزیر المالیة، محمد معیط ، الیوم اإلثنین أن مصر تستھدف نمو 
، بینما ٢٠٢١-٢٠٢٠خالل السنة المالیة المقبلة  ٪٦٫٤االقتصاد بنسبة 

قال رئیس الوزراء في یولیو الماضي، إن الناتج المحلي اإلجمالي بلغ 
، وتراجع العجز الكلي إلى ٢٠١٩-٢٠١٨في السنة المالیة  ٪٥٫٦نموه 
مع تزاید تعزیز نمو االقتصاد بدعم من تحسن السیاحة  ٪٦٫٢

ز وتحویالت قویة من العاملین في الخارج، وبدء اإلنتاج من حقول غا
السنة المالیة  ٪٦مكتشفة حدیثا.وتستھدف الحكومة نموا بأكثر من 

 ٢٠١٩-٢٠١٨في  ٪٨٫٤من  ٪٧٫٢الحالیة، وتراجع العجز الكلي إلى 
  بحسب محمد معیط. 

  فى أكتوبر  ٪٣٫١معدل التضخم بلغ 

وأعلن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن التضخم السنوي 
  % في أكتوبر.   ٣٫١ر انخفض إلى ألسعار المستھلكین في مدن مص

  تحسن التضخم 

في سبتمبر الماضى، مما یمھد  ٪٤٫٨وبلغ معدل التضخم السنوى 
الطریق لقیام البنك المركزي بمزید من خفض سعر الفائدة.وأكد وزیر 
المالیة محمد معیط أن مصر تقترب من نھایة برنامج إصالح اقتصادي 

صندوق النقد الدولى أدى  یدعمھ صندوق النقد الدولي.ولكن برنامج
.ورفعت ٪٣٣إلى  ٢٠١٧الرتفع معدل التضخم السنوي خالل عام 

مصر أسعار الوقود المحلیة في یولیو الماضى، بموجب بنود االتفاق 
مع صندوق النقد الدولي.وساعدت إصالحات صندوق النقد الدولي 
الحكومة في السیطرة على عجز المیزانیة وألغت الحاجة لتوسیع 

روض النقدي وخفف ھذا ضغوط التضخم.وخفض البنك المركزي المع
سعر الفائدة على اإلقراض ألجل لیلة واحدة والودائع مرتین متعاقبتین 

نقطة أساس.وأصبح العائد على  ٢٥٠في أغسطس وسبتمبر بمقدار 
.وأكد محمد معیط أن ٪١٤٫٢٥وعلى اإلقراض  ٪١٣٫٢٥الودائع اآلن 

من  ٪٩٠زة الموازنة العامة إلى مصر قد تمكنت من خفض دین أجھ
الناتج المحلي بیونیو الماضى.وأضاف وزیر المالیة أن دین أجھزة 

:  لمصدرا . ٢٠١٧من الناتج المحلي في یونیو  ٪١٠٨الموازنة العامة بلغ 

  المال

من محطات  ٪ ٣٠سلیمان: “صندوق مصر السیادي” یستحوذ على 
   الطاقة التي بنتھا سیمینز

یخطط صندوق الثروة السیادي المصري لالستحواذ على حصة تقدر 
في محطات الطاقة التي بنتھا شركة “سیمینز”؛ بینما  ٪٣٠بحوالي 

سیمتلك مستثمرون أجانب البقیة، فیما یعد جزء من مبادرة الصندوق 
لتعزیز المشاركة االجنبیة في أسرع اقتصاد نموا في الشرق 

ھي األحدث في الخطة التي تتضمن  األوسط.وتعد مبادرة الصندوق
ملیار یورو  ٦ثالثة محطات مملوكة للدولة تكلف إنشائھم حوالي 

من بین  ٢٠١٨ملیار دوالر) وتم افتتاحھم في منتصف  ٦٫٦٢(
مشروعات بنیة تحتیة كبرى أخرى تحت رئاسة عبدالفتاح 
السیسي.وقال أیمن سلیمان، المدیر التنفیذي لصندوق مصر، في مقابلة 

وكالة أنباء “بلومبرج” في القاھرة، إن االستحواذ سوف یكون جزءا  مع
من مبادرة الصندوق لتطویر القطاع، مضیفا أنھ سوف یتم اختیار 



 

 

ن األسعار ترتفع بصورة مستمرة والطلب على السكن في العقارات؛ أل
مرتفع في جمیع شرائح الدخل.وتابع أن الشركات نجحت في امتصاص  
الزیادات التي طرأت على التكلفة عبر التدرج في رفع أسعار الوحدات،  
وتقلیل حجم الخدمات المقدمة في بعض المشروعات، حتى یتسنى لھا  

مالء، ومن ثم عدم إضافة تكلفة أخرى، توفیر االحتیاجات األساسیة للع
ا إلى أنھ رغم المنافسة الكبیرة بین الشركات، إال أنھ ال تزال ھناك   ً الفت
آلیات جدیدة ستبدأ السوق في التوجھ إلیھا مثل توفیر وحدات بمساحات  

ا، وزیادة عدد العمارات السكنیة في  ١٢٠متوسطة تبدأ من  ً ا مربع ً متر
  ل الفیالت. المشروعات العقاریة مقاب

  مشروعات الشراكة حل مثالي لتقلیل مخاطر االستثمار وتوفیر السیولة 

وأشار بدر الدین إلى أن الشراكة فتحت الباب أمام المستثمرین للدخول في 
مشروعات جدیدة، سواء كانت تلك الشراكة مع الحكومة، أو بین الشركات  

خاصة وأن   وبعضھا، األمر الذي قلل من حدة المخاطر االستمثاریة،
مشروعات الشراكة تتوزع فیھا نسب التكلفة والمخاطر والتمویل بلین 
ا عن  ً ا لالتفاق المبرم بین الطرفین.وأعلن بدر الدین مؤخر ً الجانبین وفق
االتفاق بین شعبة االستثمار العقاري ووزارة اإلسكان على إقامة 

ي،  ضمن مشروع اإلسكان االجتماع ٧٠/٣٠مشروعات مشتركة وفق آلیة 
حیث اعتمدت الوزارة حزمة تیسیرات للمطور لحثھ على المشاركة في 
المشروع وعلى رأس ھذه التیسیرات الموافقة على تعلیة دور إضافي في 

  حابىالمصدر:  اإلسكان الحر وھو ما یزید من مبیعات الشركة.

  مخزون مصر من األرز یكفي حتى فبرایر المقبل 
یاطي األرز المستورد یكفي تلبیة أعلن وزیر التموین المصري، أن احت

احتیاجات بطاقات التموین حتى األسبوع األول من فبرایر 
.وأضاف علي المصیلحي، أن بالده ستعقد مناقصتین لشراء األرز ٢٠٢٠

ً لرویترز. وكان وزیر التموین قد   من المزارعین خالل الفترة المقبلة، وفقا
اتیجي للبالد من األرز أعلن في سبتمبر الماضي، أن االحتیاطي االستر 

فبرایر، وأن بالده لن تلجأ الستیراده خالل السنة المالیة  ١٥یكفي حتى 
یونیو المقبل. یذكر أن مصر قررت زیادة   ٣٠الحالیة التي تنتھي في 

  ١٫١مساحة األرض المنزرعة باألرز خالل الموسم الماضي، لتسجل 
اضیین، وفرض  ملیون طن، بعدما تم تقلیصھا على مدار العامین الم 

  لمصدر:مباشرا  غرامات مالیة على المخالفین للقرار . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ٦مستثمر أجنبي فیما بعد لحمل الحصة المتبقیة.وكشف أن ھناك 
مستثمرون أجانب أعربوا عن اھتمامھم، وأنھ سوف یتم ترتیب 

الي سوف یتم اختیاره األسبوع المقبل، المفاوضات من قبل مستشار م
.وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن ٢٠٢٠وتوقع أن یستكمل االتفاق في 

مصر تخرج من برنامج تمویل صعب مع صندوق النقد الدولي والذي 
، موضحة أن االتفاق ٢٠١١ساعدھا على استعادة النمو بعد ثورة 

دولة على معالجة الجدید الذي یتضمن محطات الطاقة سوف یساعد ال
تحدیان مزدوجان وھما تخفیف عبء الدیون وفي نفس الوقت تشجیع 
االستثمار األجنبي المباشر الذي ال یزال ضعیفا بخالف قطاعي 
البترول والغاز.وتم تأسیس أول صندوق ثروة سیادي لمصر على 
اإلطالق العام الماضي محتذیا بالصنادیق في مالیزیا والھند، ویستھدف 

ق الشراكة مع القطاع الخاص وتولید ثروة إضافیة من األصول الصندو
الحكومیة غیر المستغلة والتي یعتزم إدارتھا.وقال سلیمان إن الصندوق 

ملیون  ٣٠٩ملیار جنیھ مصري ( ٥سوف یبدأ برأس مال مدفوع یبلغ 
دوالر)، من بینھم ملیار جنیھ حولتھا الحكومة، وأضاف أنھ یُسمح لھ 

ملیار جنیھ مصري، وسوف یستھدف  ٢٠٠إلى  بإدارة أصول تصل
ملیار جنیھ مصر، بعضھم أصول  ٦٠مبدئیا إدارة أصول بحوالي 

في العاصمة اإلداریة  –سوف یمتلكھا.وتم بناء اثنین من المحطات 
بالتعاون مع أوراسكوم لإلنشاءات،  –الجدیدة ومدینة البرلس الساحلیة 

التعاون مع السویدي إلیكتریك، بینما الثالثة في بني سویف تم إنشائھا ب
وجاء معظم التمویل المدعوم بضمان سیادي من تحالف بنوك بقیادة 
“دویتشیھ بنك”، و”إتش إس بي سي”.وقال سلیمان، الذي لم یتوسع في 
تفاصیل خطط الصندوق لتمویل الصفقة، إنھ بعد اختیار مستثمر، سوف 

م سیلي ذلك یؤسس الصندوق مشروع مشترك معھ لحمل االستثمار، ث
اتفاق شراء طاقة سوف یسمح للمشروع المشترك ببیع الكھرباء التي 
تولدھا المحطات إلى الحكومة.وقال سلیمان إنھ على المدى البعید قد یتم 
طرح حصة من محطات الطاقة في البورصة المصریة أو البورصات 
العالمیة.وأضاف سلیمان إن ھذه الخطة ھي واحدة من خطط الصندوق 

یز تدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة من خالل خلق فرص لتحف
شراكة جذابة عبر “صنادیق فرعیة” في مجاالت مثل السیاحة 
والصناعة.وقال سلیمان إن األصول المحتملة التي سیدیرھا الصندوق 
تتضمن أراضي ومباني وحصص في شركات حكومیة، كما یمكن 

ترحیب “مشجع للغایة” طرح حصص منھا بالبورصة، وأكد أن ھناك 
    المصدر: صحیفة البورصة بالخطط بین المستثمرین المحلیین واألجانب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    ٢٠١٠اقتصاد المملكة المتحدة یتفادى الركود لكنھ ینمو بأقل وتیرة منذ

سنوات خالل الربع  ٩سجل اقتصاد المملكة المتحدة أقل وتیرة نمو في 
الثالث من العام الحالي، لكنھ نجح في تفادى الدخول في مرحلة  
ركود.وكشفت بیانات صادرة عن مكتب اإلحصاءات الوطني في 

بالمائة  ٠٫٣بریطانیا، یوم اإلثنین، أن الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع بنسبة 
  ٠٫٢في الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر الماضي مقابل انكماش بنحو 

ي الربع السابق لھ.وكانت تقدیرات المحللین تشیر إلى أن اقتصاد  بالمائة ف
بالمائة خالل الربع الثالث من  ٠٫٤المملكة المتحدة سوف ینمو بنسبة 

.ویعني نمو الناتج المحلي اإلجمالي لبریطانیا خالل الربع الثالث أن  ٢٠١٩
البالد تمكنت من تجنب الدخول في حالة من الركود االقتصادي والتي 

ً تُ  عرف من الناحیة الفنیة على أنھ انكماش لمدة ربعین متتالین.ووفقا
بالمائة خالل الربع الثالث   ٠٫٤للبیانات، فإن مؤشر الخدمات ارتفع بنسبة 

ً بینما   من ھذا العام في حین أن مؤشري الصناعة واإلنتاج لم یشھدا تغییرا
زراعة بنسبة بالمائة بینما تراجع مؤشر ال ٠٫٦ارتفع مؤشر البناء بنحو 

بالمائة.أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة  ٠٫٢
بالمائة خالل الربع المنتھي في سبتمبر/أیلول الماضي مقارنة مع نفس   ١

الفترة من العام الماضي، وھي أدنى وتیرة نمو منذ الربع األول لعام  
  لمصدر:مباشر ا .٢٠١٠

    القلق التجاري بفعل  ٪١انخفاض أسعار النفط  
بالمائة خالل تعامالت الیوم اإلثنین، بفعل  ١تراجعت أسعار النفط بنحو 

ً في المحادثات التجاریة بین أكبر اقتصادین  القلق حول مدى تحقیق تقدما
حول العالم.وتضغط الشكوك المتحدة حیال الصفقة التجاریة المحتملة بین 

اوف بشأن اإلمدادات التي الوالیات المتحدة والصین باإلضافة إلى المخ 
تفوق الطلب على سوق النفط.ورغم أن واشنطن وبكین یؤكدان إحراز 
ً في المفاوضات التجاریة لكن باتت حال من الیقین تنتشر مع عدم   تقدما
وجود تفاصیل جدیدة حول موعد أو مكان توقیع الصفقة التجاریة 

لمتبادلة بین الجزئیة.كما أن ھناك تضارب في اآلراء حول التعریفات ا
الجانبین، ففي حین تشیر الصین إلى أنھ تم التوافق على إسقاط تلك  
الرسوم إال أن الرئیس دونالد ترامب نفى تلك المسألة بنھایة األسبوع  
ً على األداء االقتصادي العالمي  الماضي.وتؤثر التوترات التجاریة سلبا

لنفطي مع  وھو األمر الذي یثیر المخاوف حیال تخمة في المعروض ا 
تقلص الطلب.وینتظر المستثمرون في األسبوع الجاري اإلفصاح عن 
التقریر الشھري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.وكانت الشركات  

منصات للتنقیب عن الخام في الوالیات المتحدة للمرة  ٧األمریكیة أغلقت 
ً بتوقیت   ٧:٠٤الثالثة في األسبوع الماضي.وبحلول الساعة  صباحا

ینتش، تراجع سعر العقود اآلجلة لخام برنت القیاسي تسلیم شھر جر 
ً  ١ینایر/كانون الثاني بنسبة  دوالر للبرمیل.كما   ٦١٫٨٩بالمائة مسجال

ھبط سعر العقود المستقبلیة لخام نایمكس األمریكي تسلیم شھر 
دوالر  ٥٦٫٦٧بالمائة لینخفض إلى  ١دیسمبر/كانون األول بنحو 

رة إلى أن التفاؤل التجاري الذي ساد األسواق العالمیة للبرمیل.یجدر اإلشا
  ١٫٣في األسبوع الماضي دفع خامي برنت ونایمكس لتسجیل مكاسب 

  المصدر:مباشر بالمائة على الترتیب. ١٫٩بالمائة و

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,794.00  0.27% السعودیة 

 DFMGI 681.00 0.00%  دبي
 ADI 7,905.00 -0.22% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,743.31 0.07% الكویت 

 BSEX 303,944.10 0.38% البحرین 
 GENERAL 36,829.00 0.07% قطر 

 MASI 56,175.00 -0.78% المغرب 
 TUN20 2,698.00 -0.75% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,691.49  0.04% أمریكا 
 S&P 500 3,087.01  -0.20% أمریكا 
 NASDAQ 8,464.28 -0.13% أمریكا 

 FTSE 100 7,328.54 -0.42% لندن 
 DAX 13,198.37  -0.23% أمانیا 

 Nikkei 225 23,520.01  0.81% الیابان 
 %0.30- 1,454.06 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.43 62.54 البرمیل  برنت (دوالر) خام 
   %0.37  57.00 البرمیل  نایمكس (دوالر) 



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١٣/١١  سھم مجاني لكل سھم  ٠٫٦٠٠٠٠٠١١٥٤٩  ثروة كابیتال القایضة لالستثمارات المالیة
  ٢٠١٩/ ٢١/١١  ٢٠١٩/ ٢٠/١١  سھم مجاني لكل سھم أصلي  ٠٫١٥  سیرامیكا ریماس  - العربیة للخزف 

 

  (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  جنیھ للسھم  ٠٫٦٠٠  مطاحن ومخابز شمال القاھرة 

  ٢٠١٩/ ٢٧/١١  ٢٠١٩/ ٢٤/١١  جنیھ للسھم  ١٫٧٥٠  اكرومصر للشدات والسقالت المعدنیة 
  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

  فیرست ریزیدنس  –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   غیر عادیة   مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر   ٢٠١٩/ ٢٣/١١

عادیة وغیر    المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠١٩/ ٢٤/١١
  القاھرة  - القاھرة الجدیدة  –بالتجمع الخامس  Triumph Luxury Hotelبفندق    عادیة 

  بمصنع الشركة بمدینة السادات   غیر عادیة   الجوھره  - العز للسیرامیك و البورسلین   ٢٠١٩/ ٢٥/١١
  القاھرة  - جاردن سیتى  –شارع الطلمبات  ٥مقر الشركة القابضة    غیر عادیة   القومیة لالسمنت   ٢٠١٩/ ٢٥/١١
  االسكندریة  –سموحة  –بفندق ھیلتون جرین بالزا   عادیة   االسكندریة للغزل والنسیج (سبینالكس)   ٢٠١٩/ ٢٦/١١
  مقر جامعة بدر بمدینة یدر بالقاھرة   عادیة   القاھرة لالستثمارات والتنمیة   ٢٠١٩/ ٢٨/١١
  أكتوبر  ٦بمقر جامعة  VIPقاعة    عادیة   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا   ٢٠١٩/ ٢٨/١١

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )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  

 (%)  

الدولي   البنك التجاري  
 (مصر) 

COMI 83.8 -0.43 11.75 2,072,274 173,674,176 85.00 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 

 كومباني
EAST 

16.00 1.33 2.44- 4,349,069 69,580,768 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

9.47 -0.63 4.54- 1,320,188 12,526,881 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصریة  

 الكویتیة
EKHO 

1.45 0.77 34.92 225,549 326,344 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.70 -2.23 29.83- 1,683,597 21,526,762 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
18.90 -1.20 25.58 1,143,927 21,715,370 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
44.70 0.54 9.00 2,249 100,385 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.63 0.26 7.63- 971,355 11,257,512 15.84 10.79 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.62 0.23 23.38- 736,641 6,343,190 14.50 8.00 2.47% 
لالسكان  مدینة نصر 

 والتعمیر 
MNHD 

5.36 2.29 20.12- 4,174,969 22,270,354 6.42 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.47 0.41 30.23- 9,115,897 22,777,694 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  - للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

16.37 0.24 22.16 173,667 2,829,298 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.85 1.13 3.43- 331,081 3,214,766 11.97 8.36 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.75 0.00 46.55 10,000 127,500 13.60 6.83 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.20 -0.80 35.08 9,414,797 59,301,780 7.06 3.98 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.09 1.46 3.69- 6,904,934 14,355,148 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.37 -1.46 44.57 320,294 8,507,422 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

103.02 -2.44 12.69- 23,492 2,427,316 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.72 0.47 3.08 586,412 6,401,318 12.94 9.00 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.63 -5.32 25.68- 5,277,759 24,693,244 7.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

12.91 -5.49 24.94- 1,401,355 18,402,614 21.30 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 
5.53 -2.12 9.64- 3,081,280 17,198,594 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.94 0.29 0.57- 2,449,065 16,699,637 7.94 5.28 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.93 -0.34 11.21- 862,160 2,535,316 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

12.11 0.75 32.98- 3,438,841 42,041,376 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.61 0.16 5.69 15,149,614 9,309,990 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.97 8.79 70.49 17,722,439 50,952,796 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

13.60 0.22 20.04 132,466 1,805,168 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.65 -2.92 15.80- 679,698 3,899,293 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.77 -1.07 47.74- 915,718 2,532,633 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

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

ا محظور    . تمامً

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

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


