
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٢/١٢/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,837.19 0.31% 6.15% 710,656,448 67,956,699 373,529,280,512مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,971.09 -0.32% -8.31% 757,369,984 89,959,017 447,415,975,936مؤشر ( 
 EGX 70 (  529.56 -0.15% -23.68% 93,976,176 35,963,273 191,538,757,632مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,393.01 0.01% -19.35% 804,632,576 103,919,972 565,068,038,144مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   ھیرمیس تتم أول عملیة طرح سندات قصیرة األجل في مصر

  ملیون جنیھ ٤٠٠بقیمة 
  مدینة نصر تتم أول عملیة توریق لمحفظة حقوق مالیة آجلة

  ملیون جنیھ ٣٧٠بـ
  مدینة نصر تتم أول عملیة توریق لمحفظة حقوق مالیة آجلة

  ملیون جنیھ ٣٧٠بـ
  جنیھ  ٠٫٤٧٠توزیع كوبون العربیة لألسمنت بقیمة  
   ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة سبتمبر  ٢نمو أرباح فیصل لـ    
 أشھر  ٩ملیون جنیھ خسائر القلعة في  ٩٠١  
   العربیة إلدارة األصول: مزایدة علنیة على أرض ابو تیج والمتر

  جنیھ ٦٠٠٠یسجل 
 ملیون جنیھ محفظة استثمارات مصر تكافلى ممتلكات فى   ١٩١

  سبتمبر 
  ملیار   ٣٨٨التخطیط: نستھدف زیادة إنتاج قطاع النقل لنحو

  ٪ ١٥٫٦جنیھ بزیادة 
   تویوتا الیابانیة تعتزم تصنیع میني باصات تعمل بالغاز الطبیعي

  بمصر
 بالصحراء الغربیة ً   مصر تعلن كشفاً بترولیاً جدیدا
 الي بالتعاون في تطویر المنطقة االقتصادیة لقناة اھتمام إیط

  السویس ومدینة األثاث
 CIB  یدرس تقدیم عرض لتمویل المجتمعات العمرانیة بقیمة

  ملیار جنیھ   ٢٠
 QNB  ٢٠٠األھلى یمنح التوفیق للتأجیر التمویلى تمویل بـ  

  ملیون جنیھ 
   مجلس النواب یصوت لصالح عزل ترامب.. والقرار النھائي

  لشیوخ" لـ"ا
  ارتفاع الذھب عالمیاً مع عدم الیقین السیاسي  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٩  ١٢٤  ٤٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  ٤٠٠عملیة طرح سندات قصیرة األجل في مصر بقیمة  ھیرمیس تتم أول  

  ملیون جنیھ

أعلنت المجموعة المالیة ھیرمیس عن إتمام أول عملیة سندات قصیرة 
ملیون جنیھ كشریحة أولى من إصدار قیمتھ  ٤٠٠األجل في مصر بقیمة 

ملیار جنیھ لصالح شركة ھیرمیس للوساطة في األوراق المالیة.وقال  ٢
س المشارك لقطاع الترویج وتغطیة االكتتاب  مصطفى جاد الرئی

بالمجموعة المالیة ھیرمیس، أن اإلصدار یأتي عقب إتمام المجموعة 
للعدید من صفقات الدین في إطار استراتیجیة تنمیة أعمال القطاع بصفقات  
ترتیب وھیكلة الدین، بالتوازي مع التوسع بعملیات الشركة في األسواق  

جاد عن اعتزازه بجھود ھیئة الرقابة المالیة  الناشئة والمبتدئة.وأعرب
ودعمھا المتواصل والتشجیع على استحداث المنتجات واألدوات التمویلیة 
الجدیدة.وقال جاد أن اإلصدار شھد إقباال واسعا من المؤسسات المالیة في 
السوق المحلي باإلضافة لمشاركة إحدي المؤسسات المالیة الدولیة 

شیرا أن آلیة التمویل الجدیدة تم تنفیذھا من خالل باإلصدار ألول مرة، م
أحد قطاعات بنك االستثمار بالمجموعة المالیة ھیرمیس ولصالح إحدى 
شركات المجموعة.وأشار جاد إلى أن عملیة إصدار السندات قصیرة 
األجل لصالح ھیرمیس للوساطة في األوراق المالیة، تأتي عقب إتمام  

ركة بریمیوم إنترناشونال وھي أول عملیة عملیة توریق قصیرة األجل لش
من نوعھا في السوق المصري منذ إصدار ھیئة الرقابة المالیة قرار قواعد  
وإجراءات إصدار وطرح السندات قصیرة األجل.یذكر أن المجموعة 
المالیة ھیرمیس قامت بدور المستشار المالي والمنسق األوحد للصفقة،  

لالستشارات القانونیة والمحاماة بدور كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه 
بدور المراجع المالي  KPMGالمستشار القانوني، وقامت شركة 

  المصدر:جریدة حابيللصفقة.
  ٣٧٠مدینة نصر تتم أول عملیة توریق لمحفظة حقوق مالیة آجلة بـ

  ملیون جنیھ

) الیوم أنھا قد  MNHDأعلنت شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر (
)و البنك  HRHOباالشتراك مع المجموعة المالیة ھیرمیس (أتمنت 

) أول عملیة توریق عن طریق إصدار COMIمصر ( - التجاري الدولي
سندات توریق بواسطة المجموعة المالیة للتوریق تستند لمحفظة حقوق  

ملیون جنیھ وتعبر عملیة التوریق ھذه بدایة   ٣٧٠مالیة آجلة إلیھا بحوالي  
ویل محافظ الحقوق المالیة اآلجلة للمشروعات التي لخطة الشركة في تح

الواحة) إلى سیولة نقدیة.وأضافت في   -بریمیرا  –تم تسلیمھا للعمالء (تاج  
بیان للبورصة المصریة، شركة الشرق األوسط للتصنیف االئتماني 

قد منحت الشرائح الثالثة للسندات   -میریس –وخدمة المستثمرین 
ملیون جنیھ تصنیفا ائتمانیًا   ٣٠٥قیمتھا المصدرة التي یبلغ مجموع 

A.AA. AA  حیث تتمیز السندات بجودة ائتمانیة عالیة، وقامت ھیرمس +
  وبنكي التجاري الدولي واألھلي المصري بتغطیة اإلصدار بالكامل. 

العربیة إلدارة األصول: مزایدة علنیة على أرض ابو تیج والمتر یسجل  
  جنیھ ٦٠٠٠

)، عن تحول ACAMDالعربیة إلدارة وتطویر األصول (أعلنت شركة 
مزاد بیع أرض ابو تبیج بأسیوط إلى مزایدة علنیة وصل فیھا سعر المتر 

ألف متر مربع    ٢٩جنیھ لكامل مساحة األرض البالغة    ٦،١٠٠المربع إلى  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  10.00  111.25 الدلتا مطاحن وسط وغرب 
  9.83  3.80 سبأ

 8.80  2.35 یونیفرسال 
 7.30  0.62 مرسى مرسى علم 

 6.83  13.29 القناة للتوكیالت المالحیة 

 

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

 -10.00  18.00  مصر للزیوت والصابون 
 -9.97  7.86 العربیة الستصالح االراضي 

 -9.92  3.54 القاھرة الوطنیة لالستثمار واالوراق المالیة
 -9.31  5.26 روبكس 

 -8.19  1.53 المصریة للدواجن 

  

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

 81.75  372,111,904 البنك التجاري الدولي 
 5.86  57,937,212 مستشفي كلیوباترا 

 17.15  49,650,564 ھیرمس 
 11.40  23,687,020 السویدى الیكتریك 

 8.22  23,672,146 طلعت مصطفى 

  

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

 0.56  10,319,196 اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  2.30             9,970,532           القلعة 

  5.86             9,672,314           كلیوباترا مستشفي 
  1.86             7,426,661           بالم ھیلز 

  0.29             6,833,889           العربیة لالستثمارات 
  

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ تقریبا.وأكدت الشركة أنھ   ١٧٧تحت العجز والزیادة بإجمالي  
  على مجلس اإلدارة العتماد البیع. سیتم عرض األمر 

لـ المصریة لالتصاالت تؤكد استمرار النمو   ٢٠٢٠مؤشرات موازنة 
  القوي 

)عن اجتماع مجلس اإلدارة ETELأعلنت الشركة المصریة لالتصاالت (
.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة،  ١٨/١٢/٢٠١٩الموافق 

نت المؤشرات اآلتیة والتي تضم ٢٠٢٠أن المجلس اعتمد موازنة عام 
نمو إجمالي اإلیرادات بنسبة ثنائیة منخفضة وھامش ربح قبل الفوائد  
والضرائب واالھالكات واالستھالكات من منتصف إلى أواخر العشرینات  

.وقد  ٪٣٠ومعدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إیرادات نشاط الشركة قدره 
التنفیذي للشركة   علق السید المھندس عادل حامد العضو المنتدب والرئیس

ً:"تعكس موازنة الشركة المصریة لالتصاالت   المصریة لالتصاالت قائال
استراتیجیتنا لوضع الشركة كأول مشغل اتصاالت وتكنولوجیا    ٢٠٢٠لعام  

معلومات متكامل فى مصر وتحویل مصر لمركز رقمي إقلیمي. تعمل 
التحتیة  الشركة على االستمرار في االستثمار في توسعاتھا في البنیة

والمساھمة في المشاریع الوطنیة القتناص جمیع الفرص المتاحة في سوق  
االتصاالت. كما أنھا ستواصل أدائھا القوي في مجال خدمات التجزئة من 
خالل المحافظة على النمو في مجال خدمات البیانات.قامت الشركة خالل 

ة الثابت  بنقلة نوعیة في مجال خدمات اإلنترنت فائق السرع ٢٠١٩عام 
" مع استكمال مجموعة خدماتھا  WE SPACEمن خالل إطالق باقات "

". تتوقع  WE Payلعمالء التجزئة من خالل تقدیم المحفظة اإللكترونیة "
، استكماال للنمو ٢٠٢٠الشركة إطالق عدد من المشروعات خالل عام 

مع االستمرار في تعظیم العائد على استثماراتھا.   ٢٠١٩المحقق خالل 
یما یتعلق بنمو خدمات الجملة، من المتوقع أن یدفع نمو تلك الخدمات  وف

الطلب المتزاید على خدمات البنیة التحتیة من قبل المشغلین المحلیین 
ومقدمي خدمات اإلنترنت وارتفاع عائدات مشروعات الكوابل 
البحریة.ویمثل ھذا العام االھتمام بتحسین خبرة العمیل وجودة الخدمات  

جیھ االستثمار لألنظمة والتحول الرقمي الداخلي بالشركة. ویعتبر وذلك بتو
ً لدورة اإلنفاق الرأسمالي المكثف ومن ثم فإن إدارة التدفقات   ذلك إتماما
النقدیة في ضوء النفقات الرأسمالیة المتبقیة وتكالیف الفائدة األعلى تعد  

ً نعمل على تفادیھ من خ الل وضع  من أھم أولویات المرحلة وتمثل تحدیا
أفضل الشروط التعاقدیة مع الموردین إلى جانب تحقیق أقصى استفادة من 

  المصدر:جریدة البورصةاألصول الحالیة وترشید النفقات والتكالیف".
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جنیھ  ٠٫٤٧٠توزیع كوبون العربیة لألسمنت بقیمة 

) قد توزیع الكوبون رقم  ARCCأعلنت شركة العربیة لألسمنت (
ً   ٠٫٤٧٠) بواقع ١٣( جنیھ للسھم الواحد وذلك إعتبارا

.وقالت الشركة في بیان للبورصة المصریة، بأن  ١٩/١٢/٢٠١٩من
وم  الحق في التوزیع سیكون لمشتري السھم حتى نھایة جلسة ی

  .١٦/١٢/٢٠١٩اإلثنین 

    ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة سبتمبر  ٢نمو أرباح فیصل لـ  

) عن اجتماع لجنة  FAITأعلن بنك فیصل االسالمي المصري (
.وأضاف البنك  ١٨/١٢/٢٠١٩المراجعة بالبنك والمنعقدة بتاریخ 

في بیان للبورصة المصریة، أن اللجنة اعتمد مؤشرات نتائج أعمال  
المجمعة المدققة عن الفترة المالیة المنتھیة في  البنك 

  ٢٫٠٧٩، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ ٣٠/٠٩/٢٠١٩
ملیار جنیھ، خالل الفترة    ١٫٩٤٣ملیار جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  

  . ٪٧٫٠المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغیر  

  شھر أ ٩ملیون جنیھ خسائر القلعة في  ٩٠١

أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة القلعة لالستشارات المالیة  
، على أساس  ٢٠١٩تحولھا للخسائر خالل التسعة أشھر األولى من  

سنوي.وأوضحت الشركة في بیان الیوم الخمیس، أنھا حققت خسائر  
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ٩٠١٫٢٣بقیمة 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة    ١٠٦٫٤٤بلغت  الماضي، مقابل أرباح  
، مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى  ٢٠١٨من 

بالمائة،   ١٨٣األعمال المستقلة فقد ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى   ٢١٩٫٩لتصل إلى 

قارنة من  ملیون جنیھ بالفترة الم  ٧٧٫٦٤سبتمبرمقابل خسائر بلغت  
.وتراجعت إیرادات استشارات الشركة المستقلة خالل الفترة  ٢٠١٨

ملیون جنیھ    ٧٩٫٥٩ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بقیمة    ٧٤٫٥٤إلى  
   المصدر:مباشر.بالفترة المقارنة من العام الماضي

QNB  ٢٠٠األھلى یمنح التوفیق للتأجیر التمویلى تمویل بـ  
  ملیون جنیھ 

) على  ATLCأیة.تي.لیس (- حصلت شركة التوفیق للتأجیر التمویلي 
األھلى “قطر الوطنى”   QNBملیون جنیھ من بنك  ٢٠٠تمویل بقیمة 

خالل االیام الماضیة. وقال مصدر بالشركة فى تصریحات إن الشركة  
ھ التمویل الى عمالء بقطاع التأجیر التمویلى ، موضحا  ستقوم بإعادة توجی

سنوات.ویتوزع ھیكل ملكیة التوفیق للتأجیر   ٨أن مدة التمویل تصل الى 
لبنك    ٪٧٫٥لشركة الملتقى العربى لالستثمارات، و  ٪ ٦٨٫٣التمویلى بواقع  

البركة مصر، والباقى أسھم حرة التداول فى البورصة، فیما یتداول السھم  
  ً ملیون جنیھ موزعة    ٢٠٠جنیھ، ویبلغ رأسمالھا    ٣٫٦٠قرب مستوى  حالیا
جنیھ.واستحوذت شركة برایم   ٢٫٥٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٨٠على 

ً من رأسمال شركة التوفیق   ٪ ١٠المالیة القابضة على  ً واحدا إال سھما
ً    ٢٩للتأجیر التمویلى، فى صفقة قاربت قیمتھا   ملیون جنیھ، وتأتى استكماال

اتیجیة برایم التوسعیة بأسواق المال، بعد دخول ممثلین لشركة  الستر
باالدارة التنفیذیة لبرایم.وسجلت عقود   – أكبر مساھمیھا  –صمیم المالیة 

ملیار جنیھ خالل الفترة من    ٣٧٫٩التأجیر التمویلى بالسوق المصریة نحو  
ر  ملیار جنیھ خالل الفترة من ینای  ٢٤٫٦، مقابل  ٢٠١٩ینایر الى أغسطي  

، وفقا لتقریر صادر عن الھیئة العامة للرقابة  ٢٠١٨الى أغسطس 
    المصدر:اموال الغد المالیة.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  ملیون جنیھ محفظة استثمارات مصر تكافلى ممتلكات فى سبتمبر  ١٩١

حققت شركة مصر للتأمین التكافلى ممتلكات ومسئولیات، ذراع مجموعة 
ملیون جنیھ  ١٩٠٫٨القابضة للتأمین بنشاط التأمینات التكافلیة، مصر 

ول من العام الحالى.وقال محمود نصر البمحفظة استثماراتھا بنھایة الربع ا
ستثمار بالشركة، إن صافى الدخل من المدیر عام الشئون المالیة وا

ملیون جنیھ، كما   ٦٫٢استثمارات الشركة نھایة سبتمبر الماضى بلغ نحو 
ً للمركز  ٣لغت صافى أرباح المساھمین ب مالیین جنیھ.أضاف أنھ وفقا

، سجل ٢٠٢٠-٢٠١٩ول من العام الحالى الالمالى للشركة خالل الربع ا 
ملیون جنیھ، فیما بلغت حقوق المساھمین  ٢٥٧صول بالشركة الإجمالى ا
ملیون جنیھ.وبحسب مدیر عام الشئون المالیة واالستثمار  ١٣٨٫٢

ملیون جنیھ بمحفظة  ٥١٫٦ت “مصر تكافلى ممتلكات “، بالشركة، حقق
أقساطھا المباشرة نھایة سبتمبر الماضى، فیما بلغت فاتورة التعویضات  

ملیون جنیھ.ویضم ھیكل مساھمى  ٢٠٫٢المسددة لعمالء الشركة نحو 
وشركة مصر  ٪٢٠الشركة مجموعة مصر القابضة للتأمین بنسبة 

لكل  ٪٢٠رة األصول العقاریة بنسبة لتأمینات الحیاة وشركة مصر إلدا
منھما إضافة إلى الشركة القابضة لألدویة وصندوق مصر لالستثمار 

من المقرر ان توقع الشركة عقد التامین   ولكل منھما.   ٪١٠والتمویل بنسبة  
البنكى مع بنك المصرف المتحد خالل الشھر الحالى، وقال أحمد مرسى 

بالشركة أنھ من المقرر أن توقع  دارة والعضو المنتدب الرئیس مجلس ا
الشركة عقد التأمین البنكى مع بنك المصرف المتحد خالل الشھر الجارى 
بعد االنتھاء من الحصول على الموافقات الالزمة من البنك المركزى 
والھیئة العامة للرقابة المالیة.واستغرق الوصول إلى إتمام الموافقات  

أشھر للحصول على   ٩رف المتحد نحو  النھائیة للتعاقد بین الشركة والمص
ً لضوابط التأمین البنكى الصادرة من  الموافقات من الجھات المختصة وفقا
الھیئة العامة لرقابة المالیة والبنك المركزى.وتقوم شركة التأمین من خالل 
آلیة التأمین البنكى، بتقدیم خدماتھا وتوفیر منتجاتھا من خالل فروع البنك  

ل المالى، وتستھدف الشركة ترویج وثیقة الحوادث  ضمن مفھوم الشمو
فروع لبنك المصرف المتحد   ٥الشخصیة للنقابات المھنیة من خالل 

كمرحلة أولى بمحافظات القاھرة واإلسكندریة وبنى سویف فور إتمام  
.ً   المصدر:جریدة البورصة التعاقد، لحین التوسع فى طرح منتجات جدیدة الحقا

   المصدر:اموال الغدملیارات جنیھ. ٤انیة، وذلك بقیمة لھیئة المجتمعات العمر 

  تویوتا الیابانیة تعتزم تصنیع میني باصات تعمل بالغاز الطبیعي بمصر
ألف میني باص یعمل  ٢٤٠تعتزم شركة تویوتا تسوشو الیابانیة، تصنیع 

بالغاز الطبیعي بالتعاون مع الھیئة العربیة للتصنیع.وقال بیان صادر عن 
ً من شركة تویوتا تسوشو، أشاد   وزارة االستثمار المصریة، إن وفدا
بالحوافز التي یتضمنھا قانون االستثمار، وتعدیالتھ األخیرة مما یشجع  
المستثمرین والشركات العالمیة على ضخ استثمارات جدیدة في السوق  
المصریة.جاء ذلك على ھامش لقاء عقدتھ وزیرة االستثمار المصریة 

مع وفد من شركة تویوتا تسوشو، الیابانیة، لمتابعة مباحثات   سحر نصر،
الرئیس عبدالفتاح السیسي مع الشركة الیابانیة حول تصنیع میني باص  
تعمل بالغاز الطبیعي بدل المیكروباصات التي تعمل بالسوالر.وأعرب  
وفد من الشركة عن تطلعھم لالستفادة من الفرص الواعدة التي یتیحھا  

  المصدر:مباشرمصري.االقتصاد ال

  

  

ملیار جنیھ  ٣٨٨التخطیط: نستھدف زیادة إنتاج قطاع النقل لنحو 
  ٪١٥٫٦بزیادة 

قالت الدكتورة ھالة السعید وزیرة التخطیط والمتابعة واإلصالح  
ا بقطاع  ً ا كبیر النقل اإلداري، إن خطة التنمیة المستدامة تولى اھتمامً

حیث تتأثر القطاعات االقتصادیة ومعدالت النمو بدرجة كبیرة بمدى  
كفاءة شبكات ووسائل النقل، مؤكدة أن مؤشرات قطاع النقل قد أصبحت  
من المؤشرات الرئیسة التي تعبر عن درجة التقدم االقتصادي  
واالجتماعي للدول.وأضافت السعید أن استراتیجیة التنمیة المستدامة:  

تستھدف توفیر نظام نقل یحقق أھداف التنمیة  ٢٠٣٠رؤیة مصر 
ا جوھریًا مع متطلبات التنمیة االقتصادیة  ً المستدامة ویرتبط ارتباط
واالجتماعیة القومیة المستقبلیة، وفي ذات الوقت یدعم دور النقل على  
المستویین اإلقلیمي والدولي.وحول استثمارات قطاع النقل بخطة عام  

عید أنھ من المُستھدف زیادة إنتاج قطاع النقل أفادت الس ٢٠١٩/٢٠٢٠
إلى نحو   ١٨/٢٠١٩ملیار جنیھ باألسعار الجاریة عام  ٣٣٥من نحو

وباألسعار  ٪ ١٥٫٦بنسبة زیادة  ٢٠٢٠/ ١٩ملیار جنیھ عام  ٣٨٨
ملیار جنیھ خالل ذات الفترة   ٢٥٠ملیار جنیھ إلى نحو    ٢٤١الثابتة من  

قطاع النقل, أوضحت وزیرة .وفیما یتعلق بناتج ٪٣٫٤بنسبة نمو 
ّدر أن یرتفع من   ملیار جنیھ باألسعار الجاریة   ٢٣٨التخطیط أنھ من المُق

،  ١٩/٢٠٢٠ملیار جنیھ فى عام    ٢٧٥إلى ما یزید على    ١٨/٢٠١٩عام  
ملیار جنیھ إلى  ١٧١وباألسعار الثابتة من  ٪١٦بنسبة زیادة تقارب 

نسبة زیادة ملیار جنیھ فى ذات العامین على التوالي ب ١٧٧
.وأشارت السعید أن الخطة تستھدف زیادة معدل نمو قطاع النقل ٪٣٫٤

، كما تستھدف الخطة  ١٩/٢٠٢٠في عام  ٪ ٣٫٥والتخزین لیصل إلى 
إعطاء دفعة لالستثمارات الكلیة (عامة، وخاصة) لقطاع النقل حوالي  

ّل االستثمارات العامة منھا نحو  ٩٠٫٨   ٥٤٫٨( ٪٦٠ملیار جنیھ، وتمث
ُشكل االستثمارات الخاصة النسبة ملیا ر جنیھ) في حین ت

المتبقیة.وأوضحت وزیرة التخطیط أن المحاور األساسیة التي تتوافق  
ّل في تحقیق التوازن والتكامل بین وسائل  مع الرؤیة التنمویة للقطاع تتمث
النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، إلى جانب االھتمام بالنقل 

ّق االستخدام  متعدد الوسا ئط لتخفیف العبء عن شبكة الطرق، وبما یُحق
األمثل من إمكانیات كل وسیلة نقل، باإلضافة إلى تفعیل دور قطاعي  
السكك الحدیدیة والنقل النھري وزیادة مشاركتھما في نقل البضائع، إلى  
ُل النھوض   جانب إعادة ھیكلة الھیئات والقطاعات التابعة بما یكف

ع تأھیل وتدریب العاملین لتحسین الكفاءة المھنیة،  بمستوى األداء م
عالوة على تعزیز مشاركة القطاع الخاص في تطویر منظومة النقل،  
وتفعیل اتفاقیات مشاركتھ مع القطاع العام لتحقیق مستویات عالیة من  
األمان في قطاع النقل، واالھتمام بجودة وكفاءة مستویات األمان  

تخطیط أن خطة التنمیة المستدامة  للمسافرین.وأضافت وزیرة ال
بقطاع النقل تتضمن العدید من المشروعات منھا   ٢٠١٩/٢٠٢٠

مشروعات تتعلق بشبكة الطرق القومیة، وأخرى تتعلق بمشروعات 
طرق استراتیجیة بجنوب سیناء، ومشروعات خاصة بإنشاء واستكمال 

حیث   الكباري، باإلضافة إلى مشروعات الھیئة القومیة لمترو األنفاق
یتضمن برنامج مشاریع الھیئة إنشاء وتطویر وتحدیث خطوط مترو 
األنفاق، وإنشاء أربعة خطوط إضافیة، إلى جانب مشروعات الھیئة 
 المصریة لسالمة المالحة البحریة، ومشروعات الھیئة العامة للنقل



 

 

ً بالصحراء الغربیة   مصر تعلن كشفاً بترولیاً جدیدا

قالت وزارة البترول والثروة المعدنیة، إنھ تم كشف بئر بترولیة جدیدة 
في منطقة أبوسنان.وتم الكشف بعد انتھاء  ASH-2بالصحراء الغربیة 

شركة برج العرب للبترول القائمة بالعملیات بالمنطقة من حفر بئر 
ً من الزیت الخام و  ٧٠٠٠ستكشافیة ناجحة بمعدل  ا مالیین   ١٠برمیل یومیا

ً لبیان من وزارة البترول الیوم.ویأتي ذلك لدعم   ً، وفقا قدم مكعب غاز یومیا
  ً وزیادة معدالت االحتیاطي واإلنتاج من البترول والغاز الطبیعي، وفقا

وزیر البترول   لبیان.جاء ذلك في التقریر الذي تلقاه المھندس طارق المال
والثروة المعدنیة، من رئیس شركة برج العرب للبترول التي تقوم  
بالعملیات في المنطقة نیابة عن ھیئة البترول وشركة كویت إنرجي مصر،  
ً للبیان.وأشار البیان إلى أنھ ال شك أن تحقیق اكتشافات جدیدة بمنطقة  وفقا

االحتماالت البترولیة الصحراء الغربیة یؤكد أن المنطقة ال تزال تتمیز ب
 والغازیة المرتفعة خاصة في الطبقات العمیقة مع التقدم الذي تشھده

التكنولوجیات الحدیثة والتي ساھمت في تحقیق عدة اكتشافات واعدة 
   المصدر:مباشربالمنطقة. 

CIB  ملیار  ٢٠یدرس تقدیم عرض لتمویل المجتمعات العمرانیة بقیمة
  جنیھ 

مصر  -مصادر مصرفیة مطلعة أن البنك التجاري الدولياعلنت 
)COMI  یدرس قیادة تحالف مصرفي لتمویل ھیئة المجتمعات  (

ملیار جنیھ.وقالت المصادر في تصریحات خاصة إن  ٢٠العمرانیة بقیمة 
ً على   التفاوض المبدئي مع البنوك المشاركة في التحالف،  البنك یعكف حالیا

وإعداد العرض التمویلي المستھدف تقدیمھ للھیئة.وكانت ھیئة المجتمعات  
ً إلعادة التفاوض على اقتراض  ملیار  ٢٠العمرانیة الجدیدة خاطبت بنوكا

ً لتصریحات صحفیة سابقة عن مصدر بالھیئة، حیث تضمنت   جنیھ، وفقا
ر والتعمیر واإلسكان، وذلك بغرض إعداد عرض  البنوك األھلي ومص

تمویلي على شریحتین للمساھمة فى التكالیف االستثماریة لمشروعات  
البنیة التحتیة التي تنفذھا الھیئة فى مدن الجیل الرابع أبرزھا العلمین 
الجدیدة والمنصورة الجدیدة والعاصمة اإلداریة.وجدیر بالذكر أن ھیئة 

قد حصلت على ضمانة من وزارة المالیة وموافقة المجتمعات العمرانیة 
ملیارات جنیھ، باإلضافة إلى  ١٠مجلس الوزراء لتوریق سندات بقیمة 

ملیار جنیھ من البنوك، وذلك لتوفیر السیولة الالزمة لالنفاق    ٢٠اقتراض  
على مشروعات البنیة التحتیة في المدن الجدیدة.وكانت بنوك األھلي 

 ٦ي والعربي االفریقي قد انتھوا من تغطیة المصري والتجاري الدول
ملیارات جنیھ تمثل الشریحة األولى لسندات التوریق التي أعلنت عنھا  
المجتمعات العمرانیة، وشاركت البنوك الثالثة بحصص متساویة فى 
ً توریق شریحة أخرى من السندات، كما اعلنا   تغطیة الطرح، وجار حالیا

قابضة لالستثمارات المالیة عن إتمام  بنك مصر وشركة ثروة كابیتال ال
  إصدار سندات توریق 

  

  

 

النھري، عالوة على مشروعات الھیئة العامة للمواني البریة والجافة،  
ا مش ً   المصدر:جریدة الیوم السابع روعات خاصة بھیئة السكك الحدیدیة.وأخیر

اھتمام إیطالي بالتعاون في تطویر المنطقة االقتصادیة لقناة السویس 
  ومدینة األثاث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، الیوم، وفد  
الدكتور على  الكونفیدرالیة اإلیطالیة للتنمیة االقتصادیة، في حضور 

مصیلحي، وزیر التموین والتجارة الداخلیة، والسفیر اإلیطالي لدى  
القاھرة، وممثلي عدد من الجھات المعنیة.وقال الدكتور مدبولي إن ھناك  
حرصا شدیدا وتوجیھات من الرئیس عبد الفتاح السیسي بالعمل على  

قات  تعزیز التعاون االقتصادي بین الجانبین؛ للحفاظ على زخم العال
ملیارات دوالر،   ٧التجاریة واالقتصادیة بعد أن تجاوز حجم التجارة 

وأصبحت إیطالیا خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر.وأعرب رئیس 
الوزراء عن ترحیب مصر برغبة الشركات اإلیطالیة في ضخ  
استثمارات جدیدة، وخاصة في مجال المناطق اللوجستیة والسالسل 

برات الجانب اإلیطالي فى ھذه  التجاریة، لالستفادة من خ
المجاالت.وعرض رئیس الوزراء ما اتخذتھ مصر من إجراءات  
لتشجیع وجذب االستثمارات، وتذلیل أیة عقبات تواجھ المستثمرین، 
مشیرا إلى أن ھناك مجاالت مفتوحة لالستثمار في مصر، وخاصة في  

ضخما   مجال الطاقة الجدیدة والمتجددة.وتابع: “كما أن لدینا مشروعا
لتجھیز وتصنیع الجلود في مدینة الروبیكي، ونتطلع لالستفادة من  
الخبرة اإلیطالیة في ھذه الصناعة”.من جانبھ، قال وزیر التموین إن  
االجتماعات مع الجانب اإلیطالي ستستمر حتى یوم الجمعة المقبل،  
و”نتطلع للتوصل إلى اتفاقات بشأن مجاالت التعاون المقترحة، حتى 

بدء التنفیذ فى أسرع وقت ممكن”.وأضاف أنھ سیتم توجیھ الدعوة  یتسنى  
للشركاء اإلیطالیین للمشاركة في اجتماعات منتدى البحر المتوسط الذي  
تستضیفھ مصر في مارس القادم.وقال المستشار نادر سعد، المتحدث  
الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن السفیر اإلیطالي أكد إیالء حكومة 

ون مع مصر اھتماما كبیرا، خاصة وأن الشركات اإلیطالیة بالده التعا 
كانت من أوائل الشركات األجنبیة التي استثمرت في مصر.وأضاف  
السفیر اإلیطالي أن ھناك مجاالت واعدة للتعاون مع مصر لتطویر 
صناعة األثاث في مدینة دمیاط لألثاث، وكذا التعاون في مجاالت النقل 

میاه، والطاقة، وتجھیز الرخام.وأضاف  البحري واللوجستیات، وال
المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئیس الكونفیدرالیة اإلیطالیة أكد أن  
اھتمام الشركات اإلیطالیة بمصر جاء بناء على معطیات قویة، وأھمھا  
ما تشھده مصر من استقرار، وما تتمتع بھ من أمن وأمان، باإلضافة 

وجذب االستثمارات.وأشار رئیس  لما تم اتخاذه من إجراءات لتیسیر 
الكونفیدرالیة إلى اھتمام الجانب اإلیطالي بالتعاون مع مصر لتطویر 
المناطق االقتصادیة، ومنھا المنطقة االقتصادیة لقناة السویس.وأضاف  
أنھ سیتواصل مع الشركات المتخصصة في مقاطعة كامبانیا جنوب  

ة الجلود.وتطرق  إیطالیا، حتى تقدم خبراتھا لمصر في مجال صناع
االجتماع إلى إمكانیة التعاون مع الجانب اإلیطالي في مجال تحویل 
السیارات للعمل بالغاز الطبیعي، وكذا إقامة محطات تموین السیارات  
ً عن توطین صناعة معدات ھذه المحطات في  بالغاز، فضال

   المصدر:جریدة حابيمصر.

  

  
  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  مجلس النواب یصوت لصالح عزل ترامب.. والقرار النھائي لـ"الشیوخ" 

صوت مجلس النواب األمریكي لصالح مساءلة وعزل الرئیس دونالد  
ترامب، في مشھد یتكرر للمرة الثالثة عبر التاریخ، لكن الوضع لم یحسم  

س النوب  ساعات داخل قاعة مجل ٨بعد.وفي جلسة دامت لنحو 
بالكونجرس أمس األربعاء، صوت الدیمقراطیون بأغلبیة على تحقیقات  
مساءلة الرئیس التي استمرت لنحو ثالثة أشھر.وصوت أعضاء مجلس  
النواب على مادتین؛ وھما إساءة استخدام السلطة (من خالل استغالل 
منصبھ للضغط على الرئیس األوكراني لتحقیق أغراض شخصیة)، أما  

خرى فھي عرقلة الكونجرس.وبالنسبة للمادة األولى "إساءة المادة األ
ً مقابل  ٢٣٠استخدام السلطة"، فحصدت أغلبیة  ً   ١٩٧صوتا عضوا

ً.أما المادة الثانیة "عرقلة الكونجرس"، فشھدت أغلبیة كذلك   معارضا
ً مقارنة مع  ٢٩٩بـ ً.وخالف اثنان من  ١٩٨صوتا ً معارضا صوتا

صویت ضد إجراءات المساءلة والعزل، وھما  الدیمقراطیین االتجاه عبر الت
النائب كولین بیترسون من والیة مینیسوتا، واآلخر ھو النائب من والیة 
نیوجیرسي "جیف فان درو".في حین أن النائب "جارید غولدن" من والیة 
ماین، صوت ضد المادة الثانیة وھي عرقلة الكونجرس لكنھ أید المادة 

خدام السلطة.ویرى الرئیس األمریكي أن األولى المتعلقة بإساءة است
ً اتھامات لرئیسة مجلس النواب   محاوالت عزلھ غیر قانونیة، موجھا
"نانسي بیلوسي" بسعي الحزب الدیمقراطي لتنفیذ انقالب وإعالن حرب  
مفتوحة على الجمھوریین.لكن ھذا التصویت من جانب مجلس النواب  

من المقرر أن یقوم   لصالح مساءلة وعزل ترامب لم یحسم بعد، حیث
مجلس الشیوخ بإجراء الخطوة نفسھا.ویتمتع مجلس الشیوخ بالسلطة 
النھائیة بشأن إدانة ترامب وعزلھ من منصبھ، والتي من شأنھا أن تكون 

 ٥٣خطوة تاریخیة، أو تبرئتھ.ویسیطر الجمھوریون على مجلس الشیوخ بـ
ً مقابل  ً لصالح الدیمقراطیین في الغرف ٤٧مقعدا ة.وتتطلب عملیة مقعدا

ً، لكن من غیر المتوقع على نطاق واسع   ٦٧اإلدانة والعزل  صوتا
التصویت على إدانة ترامب.ویعتبر ترامب ھو الرئیس الثالث الذي یواجھ 
إجراءات المساءلة في التاریخ األمریكي، لكن ھذه الخطوات لم تصل إلى 

   المصدر:مباشرمرحلة العزل من قبل.

 

  االسواق العربیةمؤشرات   

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,017.00  -0.25% السعودیة 

 DFMGI 3,917.00 -0.68%  دبي
 ADI 41,682.00 0.02% ابوظبي
 MARKET-IXP 1,810.00 0.01%  الكویت 
 BSEX 2,769.00 -0.68% البحرین 

 GENERAL 3,212.00 0.16% قطر 
 MASI 11,482.00 0.01% المغرب 

 TUN20 51,151.00 -0.23% تونس
  

  العالمیةمؤشرات االسواق 
  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,221.22  0.49% أمریكا 
 S&P 500 41,681.54  0.02% أمریكا 
 NASDAQ 28,455.09 0.28% أمریكا 

 FTSE 100 17,118.44 0.32% لندن 
 DAX 7,582.48  0.11% أمانیا 

 Nikkei 225 3,004.94  -0.40% الیابان 
 %0.49- 0.51 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.00 0.00 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.00  0.00 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  ارتفاع الذھب عالمیاً مع عدم الیقین السیاسي 

ً خالل تعامالت الیوم   الخمیس، مع عدم  صعدت أسعار الذھب عالمیا
الیقین السیاسي على خلفیة مساءلة الرئیس األمریكي دونالد  
ترامب.وفي جلسة تاریخیة باألمس، صوت مجلس النواب لصالح  
عزل ترامب من منصبھ، لیكون بذلك الرئیس األمریكي الثالث الذي  
یتعرض لنفس اإلجراءات وسط إتھامات بإساءة استخدام السلطة  

.لكن األمر لم یحسم بعد، حیث من المقرر أن  من قبل الدیمقراطیین
یقوم مجلس الشیوخ األمریكي كذلك بإجراء تصویت  
مماثل.وعززت معنویات الحذر الطلب على المعدن والذي ینظر لھ  
كبدیل استثماري في أوقات عدم الیقین السیاسي والمالي.ویوجد  

ثمرین الكثیر من البیانات االقتصادیة التي ستكون محل اھتمام المست
الیوم كمؤشر فالدلفیا الصناعي والحساب الجاري وطلبات إعانة  
البطالة ومبیعات المنازل القائمة في الوالیات المتحدة.وبحلول  

ً بتوقیت جرینتشن ارتفع سعر العقود اآلجلة   ٧:٤٦الساعة  صباحا
بالمائة أو ما یعادل   ٠٫١للذھب تسلیم شھر فبرایر/شباط بنحو 

١٫٥٠  ً دوالر لألوقیة.كما زاد سعر   ١٤٨٠٫٢٠دوالر مسجال
بالمائة أو   ٠٫٠٧التسلیم الفوري للمعدن األصفر بنسبة ھامشیة 

دوالر لألوقیة.وخالل    ١٤٧٦٫٣٦دوالر لیصعد إلى مستوى    ٠٫٩٦
نفس التوقیت، فإن المؤشر الرئیسي للدوالر والذي یتبع أداء الورقة  

ً بنحو  عمالت رئیسیة أخرى تراجع ھامشی ٦األمریكیة مقابل  ا
   المصدر:مباشر.٩٧٫٣١٠بالمائة إلى  ٠٫٠٩

  
  
   



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢  ٢٠١٩/ ٢٩/١٢  سھم مجاني لكل سھم اصلي  ٠٫٥  الشمس لالسكان والتعمیر 
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة
  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى   ٦٫٢٧٦٢القسط الثالث    طنطا موتورز 

  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/٠٤  جنیھ مصرى   ٠٫٦٧٥القسط الثانى   نیركو  - االھلیة لالستثمار والتعمیر 
  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  ٢٠١٩/ ٢٢/١٢  جنیھ للسھم  ٣٫٣٥٠  العامة للصوامع والتخزین 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط األول   السویس لتوطین التكنولوجیا قناة 
  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الخامس   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط السابع   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ  ٠٫٠٣٧٥القسط الرابع   الماكو  - لصناعة المحوالت النصر 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٢٥القسط األول   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ للسھم القسط الثانى  ١  ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  القاھرة  - التجمع الخامس  –فندق تریومف   - بقاعة فیینا   عادیة   باكین  - البویات والصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ١٥/١٢
  قاعة القصر الكبیر  – بدار الحرس الجمھوري   عادیة   مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر   ٢٠١٩/ ١٨/١٢

انترناشیونال بزنیس كوربوریشن للتجارة    ٢٠١٩/ ٢١/١٢
  والتوكیالت التجاریة 

  ٦ – المنطقة الصناعیة الثالثة  – ش حمادة امام  ١٨١بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم   غیر عادیة 
  اكتوبر 

  ش عبد المنعم ریاض المھندسین الجیزة   ٩للشركة في قاعة إجتماعات المركز الرئیسي   غیر عادیة   الدولیة للتأجیر التمویلي (إنكولیس)   ٢٠١٩/ ٢٤/١٢
  أ شارع غرناطة روكسي مصر الجدیدة  ٥بمقر الشركة الكائن فى   عادیة   العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة  ٢٠١٩/ ٢٥/١٢
  الجدیدة بالقاھرة شارع العروبة بمصر  ٥١بفندق مریدیان ھلیوبولیس  غیر عادیة   الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة   ٢٠١٩/ ٢٦/١٢

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

 

  )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 81.8 1.68  9.01   4,559,647   372,111,904   85.00   57.26  38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 14.70 -2.07  10.37-  1,131,517   16,844,218   18.78   14.50  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 8.22 -2.95  17.14-  2,849,766   23,672,146   12.17   8.03  5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 1.30 -1.74  21.04   1,145,165   1,488,414   1.59   1.05  5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 11.40 -2.23  37.02-  2,069,631   23,687,020   19.09   10.90  4.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 17.15 0.59  13.95   2,929,060   49,650,564   20.60   14.32  4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 43.50 2.23  6.07   127,553   5,547,757   48.10   40.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 10.61 -0.38  15.73-  504,801   5,383,982   15.84   10.10  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 8.20 1.23  27.11-  922,140   7,541,524   14.50   7.80  2.47% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 4.83 2.55  28.02-  2,766,125   13,243,800   6.42   4.00  2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 2.30 -2.54  35.03-  9,970,532   22,990,040   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر للتنمیھ 
 سودیك -واالستثمار

OCDI 13.78 -1.50  2.84   597,544   8,283,401   18.00   12.70  1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 9.56 0.10  6.27-  11,117   106,460   11.97   8.63  1.68% 

لإلستثمار و التنمیة القاھره 
 العقاریھ

CIRA 13.51 3.92  55.29   936,025   12,634,342   13.60   8.01  1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 5.86 1.21  27.67   9,672,314   57,937,212   7.06   4.55  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 1.86 -1.95  14.29-  7,426,661   13,831,173   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 24.29 -1.26  33.17   256,597   6,224,182   29.20   17.00  1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 103.50 1.91  12.29-  31,686   3,226,311   120.01   80.80  1.47% 

 الشرقیون للسجادالنساجون 
ORWE 10.60 -2.66  1.92   299,822   3,206,945   12.94   9.00  1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 3.72 -2.62  40.29-  1,495,303   5,611,226   6.66   3.55  1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 9.30 -1.59  45.93-  1,501,509   14,126,172   21.30   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 5.26 -0.94  14.05-  1,985,465   10,456,929   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 6.30 -1.72  9.74-  733,219   4,673,536   7.94   5.84  0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 2.78 -0.36  15.76-  1,344,136   3,735,685   3.79   2.65  0.84% 

 حدید عز
ESRS 11.15 -2.28  38.30-  1,394,823   15,682,232   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 0.56 -1.41  3.45-  10,319,196   5,798,613   0.85   0.50  0.70% 
للمنتجعات المصریة 

 السیاحیة
EGTS 2.55 -2.30  46.38   168,850   433,643   3.25   1.66  0.57% 

مصرف أبو ظبي 
 مصر -األسالمي

ADIB 12.50 0.00  10.33   34,406   429,053   14.80   10.21  0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 5.30 -1.85  21.01-  77,929   414,532   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 2.42 -1.63  54.34-  694,160   1,683,422   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
  وقت في  موثوق فیھا  أنھا  یعتقد  مصادر  شركة بریمییر من أبحاث   إدارة قبل من التقریر  ھذا  في  الواردة واآلراء  المعلومات  إعداد تم لقد .  فیھ المذكورة

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

  لھذا  المتلقي   أو القارئ  یكن لم   إذا  ،  المقصودین  المستقبلین   إلى فقط  نقلھا  یُقصد معلومات  على ) المالحق جمیع  ذلك  في  بما( البحثي التقریر   ھذا  یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ  دون البحثي التقریر  ھذا  ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ،  المقصود  المتلقي ھو البحثي التقریر 

 محظور  المقصود   المتلقي   بخالف شخص  أي  قبل من  إنتاجھ  إعادة  أو توزیعھ  أو  نشره أو   البحثي التقریر  لھذا  بھ  المصرح غیر  االستخدام  إن .  األشكال
ا   . 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 

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


