
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٣/١٢/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,892.65 0.40% 6.57% 262,255,696 38,196,418 378,785,944,914مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,974.11 0.15% -8.17% 309,541,792 56,227,476 453,241,520,273مؤشر ( 
 EGX 70 (  530.19 0.12% -23.59% 92,008,544 30,915,995 192,449,009,151مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,395.01 0.14% -19.23% 354,264,224 69,112,413 571,234,954,065مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  من طوكیو   ٪٧٥ھیرمس وجي.بي.أوتو تتعاقدان على شراء

  مارین مصر
  ملیون من أسھم المھن الطبیة  ٤٫٧٨ایبیكو الدوائیة تشتري

  لألدویة 
   :ملیون جنیھ مدیونیة المتعثرین بمبادرة   ٥٠٠بنك قناة السویس

  "المركزي" 
  ا في حجم األعمال بموازنة   ٪١٤٫٢“بنك فیصل” یستھدف ً نمو

٢٠٢٠  
 ٢٤٫٤“لیفت سالب” تنفذ أعمال نفق الصحراوي الغربي بـ  

  ملیون جنیھ 
 ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح ممفیس لألدویة بنھایة نوفمبر  ٢٫٥    
  مصر.. ارتفاع ھامشي في عجز الموازنة خالل الربع األول  
  وقطاعات الصلب» یطالبون برسوم على  منتجو «مُسطحات

  ٪ ٣٠المستورد تصل 
  وزیر المالیة یؤكد عدم وجود طروحات بالبورصة خالل ینایر

٢٠٢٠    
  حقیبة وزاریة ١١النواب المصري یوافق على تعدیل  
   الحكومة تتعاقد مع “برایس واتر ھاوس” لدراسة دمج شركات

  الغزل  
  ساھم في نمو الناتج  ت  ٪١السعید: زیادة المدفوعات اإللكترونیة

    ٪٠٫٣المحلي  
   ترامب: توقیع اتفاق التجارة مع الصین قریبا جدا  
  البنك الدولي یحذر من كومة دیون األسواق الناشئة  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٢  ٨٩  ٧٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
من طوكیو مارین  ٪ ٧٥ھیرمس وجي.بي.أوتو تتعاقدان على شراء 

  مصر
یرمس القابضة عن دخول شركتھا التابعة أعلنت المجموعة المالیة ھ

فاینانس القابضة وشركة جي بي أوتو من خالل تابعتھا جي بي كابیتال 
بالمائة من شركة طوكیو مارین   ٧٥عن توقیع اتفاقیة شراء نھائیة لحصة  

ملیون  ٨٤٫٧٥ا أنھ بمقتضى الصفقة البالغة قیمتھ و مصر فاملي تكافل.
جنیھ ستبلغ ملكیة المجموعة المالیة ھیرمس وجي بي كابیتال في الشركة 

بالمائة لكل منھما.وبحسب البیان، تنتظر الشركة  ٣٧٫٥المستحوذ علیھا 
الحصول على الموافقات الرقابیة الالزمة إلتمام الصفقة.یذكر أن شركة 

كیو مارین إحدى طوكیو مارین مصر فاملي مملوكة بالكامل لمجموعة طو
كبریات الشركات المقدمة لخدمات التأمینات بالیابان.ومن المقرر أن تقوم  
الشركتان بموجب االتفاقیة الجدیدة بالعمل مع طوكیو لتعزیز باقة خدمات  

  المصدر: مباشر التأمین.

  ملیون من أسھم المھن الطبیة لألدویة  ٤٫٧٨ایبیكو الدوائیة تشتري 
ایبیكو، إنھ تم تنفیذ عملیة  -قالت المصریة الدولیة للصناعات الدوائیة 

بالمائة من أسھم شركة المھن  ٩٫٧٧ملیون سھم بما یعادل  ٤٫٧٨شراء 
ملیون جنیھ،   ٢١٠٫٣٢تم تنفیذ الصفقة بقیمة إجمالیة و الطبیة لألدویة. 

ً للسھم.وفي وقت سابق، قالت رئیس شركة إیجي لیس   ٤٤بواقع  جنیھا
للتأجیر التمویلي، المملوكة لبنك التنمیة الصناعیة، لـ"مباشر"، إن بنك  

ة یتفاوض لنقل ملكیة إیجي لیس في أسھم رأسمال شركة التنمیة الصناعی
المھن الطبیة لألدویة إلیھ بصورة مباشرة.یشار إلى أن المصریة الدولیة 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الستة  ٣٩٨٫٣للصناعات الدوائیة حققت أرباحا
ملیون جنیھ  ٣٨٨٫٣، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩أشھر المنتھیة في یونیو 

، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨قارنة من في الفترة الم
األقلیة.وارتفعت مبیعات الشركة خالل النصف األول من العام الجاري 

ملیار جنیھ في النصف  ١٫٤ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٧إلى 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح ٢٠١٨المقارن من 

 ٣٦٨٫٥ون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ملی  ٣٧١٫٢الشركة خالل الفترة إلى  
  المصدر: مباشر ملیون جنیھ في النصف األول من العام الماضي.

ملیون جنیھ مدیونیة المتعثرین بمبادرة   ٥٠٠بنك قناة السویس: 
  "المركزي" 

قال رئیس بنك قناة السویس، إن إجمالي مدیونیة العمالء ضمن مبادرة 
 ٥٠٠مالیین جنیھ، بلغ  ١٠الـ  البنك المركزي المصري للمتعثرین بقیمة

ً بالبنك ٨٠ملیون جنیھ لنحو    و  عمیال

ملیار  ١٫١٥محفظة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بلغت اآلن نحو 
عي، أن نسبة بالمئة على أساس سنوي.وذكر الرفا ٧٧جنیھ، بنسبھ نمو 

محفظة المشروعات الصغیرة والمتوسطة من مبادرة المركزي تخطت  
ً أنھ طلب من المركزي مھلة للوصول إلى نسبة  ١٠الـ بالمائة، موضحا

بالمائة خالل الفترة المقبلة.وأشار رئیس بنك قناة السویس، إلى أن  ٢٠
ن جنیھ،  ملیو  ٥٠٠األصول التي آلت ملكیتھا للبنك حتى اآلن بلغت قیمتھا  

ً اإلفصاح عن قیمتھا.   وتم التخلص بجزء كبیر خالل الفترة الماضیة رافضا

  المصدر: مباشر

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٠٫٠٠    ٣٫٣٠  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 
   ٩٫٧٩    ٤٫١٥  سبأ

  ٩٫٥٨    ٤٤٫٩٤  قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
  ٨٫٠٥    ٢٨٫١٩  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة

  ٧٫٨٣    ٠٫٦٢  مرسى مرسى علم 

 

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

 -١٠٫٠٠    ١٨٫٠٠   مصر للزیوت والصابون 
 -٩٫١٤    ١٫٦٣  سبینالكس 

 -٨٫٤٤    ٧٫٠٥  اسیوط االسالمیة للتجارة 
 -٨٫٣١    ١٦٫٠٠  مصر للفنادق 

 -٧٫٢٦    ٩٫٤٥  إم تي أي 

  

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

  ٨٢٫٤٠    ٦٦،٠٢٥،٥١٦  البنك التجاري الدولي 
  ٥٫٨٥    ٥٥،٧٤٨،٩١٢  مستشفي كلیوباترا 
  ٥٫٤٨    ٢٤،٨٥٧،٩٨٢  بایونیرز القابضة 

  ١١٫١٠    ١٦،٣٧٥،٩٠٨  حدید عز 
  ٤٫٨٦    ١٣،٣٠٨،٧١٧  مدینة نصر لالسكان 

  

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

  ٠٫٥٦    ٤،٥٧٤،٠٣٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫٣٢    ٤،٤٠٨،٢٨٩  القلعة 

  ٥٫٨٥    ٩،٢٩٢،٣٠٥  مستشفي كلیوباترا 
  ١٫٨٦    ٢،٣٦٩،٩٩٠  بالم ھیلز 

  ٠٫٢٩    ٣،٥٣٤،٦١٧  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ا في حجم األعمال بموازنة    ٪١٤٫٢بنك فیصل” یستھدف  “  ً  ٢٠٢٠نمو
لبنك “فیصل اإلسالمي  ٢٠٢٠أظھرت الموازنة التخطیطیة لعام 

عن عام   ٪١٤٫٢المصري” استھداف تحقیق نمو بالمركز المالي بنسبة 
ً بأرصدة األوعیة االدخاریة ٢٠١٩ .وتستھدف موازنة العام المقبل نموا

ملیار جنیھ، مع توجیھھا   ١١٫٢بقیمة  ٪١٣٫٢خالل العام الجاري بنسبة 
ً للتوزیع یصل إلى إلى قنوات است ا قابال ً ا منتظر ً ثماریة آمنة بما یحقق ربح

ملیار جنیھ یترتب على إجراء توزیع نقدي على المساھمین بنسبة  ٣٫٢
، إلى جانب التوزیعات األخرى.ویھدف البنك إلى تدعیم األرباح ٪٨

.وكان سجل ٢٠٢١ملیار جنیھ في مارس  ٤٫٦٨المحتجزة لتصل إلى 
، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ خالل أغسطس    ١٠٠٫٢ة  البنك حجم أعمال بقیم

، بنسبة نمو ٢٠١٨ملیار جنیھ للفترة المقارنة في أغسطس ٨٧٫٧
ملیار جنیھ خالل أغسطس    ٩٨٫٥.وبلغ إجمالي أصول بنك فیصل  ٪١٤٫٢

ملیار جنیھ خالل الفترة المقارنة،    ٨٦٫٢الماضي، مقارنة بحجم أصول بلغ  
ا في الحسابات الجاریة واالوعیة .وحقق البنك ارتف٪١٤٫٣بمعدل تغیر  اعً

ً ٪١٢٫٧االدخاریة خالل أغسطس الماضي، بنسبة نمو   ٨٣٫١، مسجال
ملیار جنیھ عن الفترة المقارنة.وأوضح البنك    ٧٣٫٧ملیار جنیھ مقابل مبلغ  

ملیون حساب یدیره البنك لصالح  ١٫٦أن الرصید موزع على 
ا بنس ً ، بعد أن ارتفعت  ٪٢١٫٢بة  عمالئھ.وشھدت الحقوق الملكیة للبنك نمو

ملیار جنیھ، في حین بلغت حقوق الملكیة في نھایة أغسط   ١٣٫٣الي 
ملیار جنیھ.وفي یولیو الماضي، وافقت الجمعیة  ١١٫٠٢مبلغ  ٢٠١٨

العامة غیر العادیة للبنك، على مضاعفة رأسمال البنك المرخص بھ من 
تعدیل النظام  واعتمدت العمومیة  ملیون دوالر إلى ملیار دوالر. ٥٠٠

) من النظام األساسي ٧األساسي للبنك من خالل تعدیل نص المادة (
خالل العام المالي الماضي لتصل   ٪٢٫٧للبنك.وارتفعت أرباح البنك بنسبة  

ملیار جنیھ خالل  ١٫٣٤ملیار جنیھ، مقارنة بصافي أرباح  ١٫٣٨إلى 
یة من ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقل٢٠١٨-٢٠١٧العام المالي 

 ٢٠١٩وزادت إیرادات البنك خالل النصف األول من عام  المساھمین. 
ملیار جنیھ  ٤٫١٧ملیار جنیھ، مقابل إجمالي إیرادات  ٤٫٥٨لتصل إلى 

وارتفعت أرباح البنك   .٪٩٫٨في الفترة ذاتھا من العام الماضي، بنمو 
مقارنة ملیار جنیھ،  ٢٫٥، لتصل إلى ٢٠١٨خالل عام  ٪٤١٫٢بنسبة 

ملیار جنیھ خالل العام األسبق، مع األخذ في االعتبار   ١٫٧٧بصافي أرباح  
حقوق األقلیة من المساھمین.وارتفع صافي دخل البنك من العائد  

ملیار جنیھ، مقابل صافي  ٣٫٩٢لتصل إلى  ٢٠١٨والمبیعات خالل عام 
.وارتفع حجم أعمال البنك بنسبة ٢٠١٧ملیار جنیھ في عام  ٣٫١٨دخل 
ملیار جنیھ، مقارنة  ٩٥٫٧٧، لیصل إلى بلغ ٢٠١٩خالل ینایر  ٪١٣٫٣

ملیار جنیھ بنھایة ینایر من العام الماضي.وبلغ إجمالي   ٨٤٫٥بحجم أعمال  
ملیار  ٨٣٫٢٧ملیار جنیھ، مقابل  ٩٤٫١أصول البنك بنھایة ینایر نحو 

  ، فیما ارتفعت الحسابات ٪١٣جنیھ من نفس الشھر من العام الماضي، بنمو  
ملیار جنیھ،    ٧٩٫٧، بقیمة  ٪١١الجاریة واألوعیة االدخاریة بالبنك بنسبة  
ملیار جنیھ  ٥٫٢٩لتصل  ٪٧٫٣وارتفعت األصول السائلة بالبنك بنسبة 

  المصدر: جریدة البورصةبنھایة ینایر الماضي.

  

  

  

  

  ٢٤٫٤أعمال نفق الصحراوي الغربي بـ“لیفت سالب” تنفذ  
   ملیون جنیھ

تعاقدت الشركة المصریة لتطویر صناعة البناء “لیفت سالب  
مصر”، على تنفیذ أعمال نفق الطریق الصحراوي الغربي أسیوط  

ملیون   ٢٤٫٣٦القاھرة أنفاق الدوران للخلف، بقیمة تعاقدیة 
بھذة المقاولة   جنیھ.ومن المقرر أن یبدأ التنفیذ لألعمال المرتبطة

ا من  ً دیسمبر الجاري، الفتة إلى أن فترة إنھاء األعمال   ٢٨اعتبار
ا للعقد تبلغ   ً أشھر.وذكرت الشركة أن ھذه المرة تعد    ٦والتسلیم تنفیذ

سنوات والتي یتم فیھا التعاقد مع الشركة لتنفیذ اعمال    ٧األولى منذ  
التسعة خالل  ٪٥٨٫٥أنفاق.وكانت ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 

ألف جنیھ،   ٨٩٤٫٨أشھر األولى من العام الجاري لتصل إلى 
ألف جنیھ خالل الفترة ذاتھا من عام    ٥٦٤٫٥مقارنة بصافي أرباح  

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة من المساھمین.وزادت  ٢٠١٨
لتصل   ٢٠١٩إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر األولى من عام 

ملیون جنیھ في   ٤٫٨ابل إجمالي مبیعات ملیون جنیھ، مق ٦٫٥إلى 
العام الماضي.واعتمدت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة  
المصریة لتطویر مواد البناء، “لیفت سالب” تجزئة القیمة اإلسمیة  

أسھم، عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعیة   ٥للسھم على 
مة  من المساھمین بالشركة. وبذلك أصبحت القی ٪٥٧٫٦٨بحضور 

ً من  ١٫٢االسمیة للسھم الواحد  جنیھ للسھم الواحد   ٦٫٢جنیھ بدال
  ٩٫٠٥ملیون سھم بدال من  ٤٥٫٢مع تعدیل عدد األسھم لتصبح 

ملیون سھم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما ھو  
ملیون جنیھ.وقال محمود شفیق العضو المنتدب للشركة،    ٥٦٫١٢٥

عام الجاري بالوصول لحجم  لـ”البورصة”، إن الشركة ستنھي ال
أعمال كبیر ستصل لھ عبر اتمام تعاقدات جدیدة مع جھات رسمیة 
ً من أعمال الباطن، على األعمال المتكاملة.إن اجراءات إعادة   بدال
الھیكلة التي یقوم بھا مجلس إدارة الشركة منذ قرابة عام، تضمنت  

مل  زیادة رأس المال، والبدء في مشروعات جدیدة، وإعادة الع
بأنشطة مقاوالت كانت متوقفة ألعوام طویلة.وأكد شفیق أن الشركة  

عام،   ١٥تحولت للربحیة ألول مرة بعد خسائر متوالیة زادت عن 
وھو األمر الذي ساھم في زیادة قاعدة مساھمي الشركة خالل اآلونة  
األخیرة.وحققت الشركة صافى ربح مجمع خالل فترة النصف  

ألف جنیھ، مقابل تحقیق   ٢٢٨٫٧غت األول من العام الجارى بل
ألف جنیھ خالل الفترة   ٣٧٫٧الشركة لصافي ربح مجمع 

المقابلة.وكانت الھیئة العامة للرقابة المالیة المصریة، وافقت في  
وقت سابق على نشر تقریر إفصاح الشركة المصریة لتطویر  

لیفت سالب مصر، بغرض السیر في إجراءات   –صناعة البناء 
  المصدر: جریدة البورصةلمال المصدر للشركة.زیادة رأس ا 

    ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح ممفیس لألدویة بنھایة نوفمبر  ٢٫٥

) عن  MPCIأعلنت شركة ممفیس لألدویة والصناعات الكیماویة (
اجتماع مجلس اإلدارة یوم السبت الموافق  

.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن  ٢١/١٢/٢٠١٩
اعتمد نتائج األعمال عن الفترة المالیة المنتھیة  المجلس 

ملیون جنیھ مقابل خسائر   ٢٫٥٦٠بصافي ربح بلغ    ٣٠/١١/٢٠١٩
ملیون جنیھ خالل الفترة المقابلة من العام المالي   ١٦٫٣٦٠بلغت 

  المصدر: البورصة المصریةالسابق للفترة المذكورة.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  ارتفاع ھامشي في عجز الموازنة خالل الربع األول مصر.. 

أظھر التقریر الشھري لوزارة المالیة المصریة، ارتفاع عجز الموازنة 
.وأوضحت الوزارة في ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل الربع األول من العام المالي 

تقریرھا الشھري لنوفمبر/ تشرین الماضي، أن عجز الموازنة خالل الفترة 
 ١٫٩بالمائة، مقابل  ٢٫١سبتمبر/ أیلول ارتفاع إلى من یولیو/ تموز حتى 

بالمائة في الربع المقارن من العام المالي الماضي.وخالل الفترة تراجعت  
ً إلى  ملیار  ١٧٤٫٤٩ملیار جنیھ، مقابل  ١٧٢٫٩إیرادات مصر ھامشیا

جنیھ بالربع المقارن من العام الماضي.كما ارتفعت المصروفات خالل 
ملیار جنیھ، مقابل  ٣٠٣٫٣٤إلى  ٢٠٢٠-٢٠١٩الربع األول من 

ملیار جنیھ بالربع المقارن من العام المالي الماضي.وتراجع   ٢٧٦٫٠٢
-العجز الكلي للموازنة خالل أول شھرین من العام المالي الجاري (یولیو 

بالمائة من الناتج  ١٫٣ملیار جنیھ بنسبة  ٧٨٫١٩أغسطس) لیسجل نحو 
بالمائة من الناتج  ١٫٦ملیار جنیھ بنسبة  ٨٣٫٦٣المحلي االجمالي، مقابل 

المحلي اإلجمالي خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت  
إیرادات مصر خالل أول شھرین من العام المالي الجاري لتصل إلى 

ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من  ١٠٠٫٥٧ملیار جنیھ، مقابل  ١٠٧٫١٥
 ١٨٥٫٣٥روفات مصر لتسجل نحو  العام المالي الماضي، كما زادت مص

ملیار جنیھ خالل نفس    ١٨٤٫٢أغسطس)، مقابل  -ملیار جنیھ خالل (یولیو
الفترة من العام المالي الماضي.وبلغت مصروفات فوائد الدیون خالل 

ملیار جنیھ.وبدأت مصر برنامج قرض من صندوق   ٨٠٫٥٦الفترة نحو 
افقت على ، حیث و٢٠١٦النقد الدولي مدتھ ثالث سنوات أواخر 

إصالحات قاسیة من بینھا خفض كبیر في دعم الطاقة وفرض ضرائب  
جدیدة وتحریر سعر صرف العملة في مسعى إلعادة المستثمرین العازفین 

  المصدر: مباشر.٢٠١١عن البالد بعد انتفاضة 

    ٢٠٢٠وزیر المالیة یؤكد عدم وجود طروحات بالبورصة خالل ینایر 

قال وزیر المالیة الدكتور محمد معیط، إنھ لن یتم استئناف برنامج 
الطروحات الحكومیة في البورصة المصریة خالل ینایر المقبل.وأضاف 
ا عل سؤال “المال”، بشأن برنامج الطروحات، أنھ لن  ً وزیر المالیة، رد
ا استئناف البرنامج في  ً یتم طرح أي شركة خالل الشھر المقبل، متوقع

وقت.جاء ذلك على ھامش مشاركة وزیر المالیة بمؤتمر األھرام  أقرب 
االقتصادي، بعنوان “التحول إلى االقتصاد الرقمي وآفاق النمو”.وذكر 
وزیر المالیة: “إننا نتحرك بشكل سریع لمواكبة برامج التحول الرقمي 
على مستوى العالم”.وقالت وزارة المالیة، في بیان سابق، إن برنامج 

الحكومیة للشركات في البورصة یسیر وفق المخطط، بحیث  الطروحات 
تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومیة في 

من أسھم الشركة الشرقیة للدخان  ٪ ٤٫٥البورصة، وأنھ تم بالفعل طرح 
.وقالت وزارة المالیة، إن ھذا  ٢٠١٩“إیسترن كومباني” في بدایة مارس 

طار خطة الحكومة لتنویع مصادر االستثمارات والدفع  البرنامج یأتي في إ 
بمعدالت النمو، من خالل جذب استثمارات محلیة ودولیة غیر مباشرة،  
واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة ھیكلة الشركات األخرى 
وتحویلھا إلى التنافسیة والربحیة.وذكرت وزارة المالیة أن برنامج 

في البورصة، یستھدف بشكل أساسي دعم  الطروحات الحكومیة للشركات  
شركة سواء  ٢٣السوق وزیادة حجم التداوالت ومعدالت السیولة.ویشمل 

جة  َ من خالل طرح شركات جدیدة أو زیادة حصص شركات مُدر
بالفعل.وقالت وزارة المالیة إنھ من المتوقع أن یستغرق تنفیذ برنامج 

ً بی ا،   ٣٠و ٢٤ن الطروحات الحكومیة للشركات بالبورصة كامال ً شھر

  

منتجو «مُسطحات وقطاعات الصلب» یطالبون برسوم على المستورد  
 %٣٠تصل 

مُذكرة إلى جھاز مكافحة الدعم  قدم منتجو مسطحات وقطاعات الصلب  
واإلغراق والوقایة، طالبوا فیھا بمساواة المنتجات المستوردة بحدید  

من قیمة  ٪٣٠التسلیح المستورد، وفرض رسوم إغراق تصل إلى 
الطن.قالت مصادر لـ«البورصة»، إن صناعة مسطحات وقطاعات  

المحلى  الصلب تعانى من انخفاض أسعار المنتج المستورد أمام المنتج 
بسبب ارتفاع تكالیف اإلنتاج محلیا، وھو ما یحول المستھلكین إلى  
المستورد.أوضحت المصادر، أن اإلنتاج المحلي یكفي االحتیاجات،  

ملیون   ١٫٣بواقع  ٪٤٦٫٨رغم تراجع الطاقات التشغیلیة الفعلیة إلى 
ملیون طن.نوھت   ٢٫٨طن من إجمالى الطاقات المتاحة لإلنتاج بواقع 

ألف طن فوق حاجة السوق المحلي، من أسواق   ٦٥٠یراد نحو عن است
تركیا وأوكرانیا والیابان ودول االتحاد األوروبى.أضافت: «الرسوم  
الجمركیة المفروض على واردات المسحطات والقطاعات ال تتجاوز 

، وھى لیست كافة لحمایة الصناعة المحلیة، كما أن أغلب دول العالم  ٪٥
في  ٪٢٠قائیة تصل نسبتھا إلى حمت صناعاتھا برسوم و

المتوسط.وطالب المنتجون بحمایة استثماراتھم عبر فرض رسوم  
إغراق أسوة بالرسوم المفروضة على واردات حدید التسلیح التي  

من قیمة المنتج على جمیع دول   ٪٢٥فرضت الحكومة على وارداتھا 
العالم.ذكرت المصادر، أن وزارة الصناعة فرضت رسوم إغراق على  

سنوات،   ٣متناقصة لمدة  ٪١٦واردات المادة الخام «البلیت» بنسبة 
بغرض حمایة صناعة التسلیح لدى المصانع المتكاملة، ما رفع تكلفة 
إنتاج المسطحات باعتبار أنھا تعتمد بصورة أساسیة على  
«البلیت».فرضت وزارة الصناعة رسوم وقائیة على «البلیت» تبدأ  

.قالت  ٢٠٢٢بحلول أبریل  ٪١٠فض إلى العام الحالي، وتنخ ٪١٦من 
المصادر، إن المصانع قدمت كافة البیانات والخاصة بمطالبھم إلى  
جھاز مكافحة الدعم واإلغراق بوزارة الصناعة، أوضحت فیھا أن  
ُقدم   بعض المستوردین یتعاقدون على شحنات بجودة أقل من المحلیة، وت

ا بأسعار أقل.اقترحت المذكرة فرض رسوم إغ   ٪ ٧و ٥راق بین أیضً
على المُسطحات البادرة  ٪١٥و ١٢على المسطحات الساخنة، وبین 

والمجلفنة، فوق نسبة رسوم اإلغراق على البلیت.قالت إن الحكومة 
یجب أن تدعم المنتجات المحلیة في ظل سعیھا إلى تعمیق التصنیع  
المحلي، حیث تعد الصناعات المغذیة ھي الخطوة األولى نحو تحقیق 

ھدف.أشارت إلى أن المصانع األجنبیة وخاصة الصینیة تقدم دعما  ھذا ال
، ما یسمح بدخول منتجاتھا إلى  ٪١٥للمصانع العاملة لدیھا بنسبة تصل  

  المصدر: صحیفة البورصة مصر بسعر أرخص ومن ثم صعوبة المنافسة معھا.

  حقیبة وزاریة ١١النواب المصري یوافق على تعدیل 
وافق  مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على التعدیل الوزاري 
بحكومة المھندس مصطفى مدبولي، والذي تضمنھ خطاب رئیس 
الجمھوریة عبدالفتاح السیسي، للبرلمان الیوم األحد، وذلك بأغلبیة 

ً للمادة  من الدستور التي تنص أنھ لرئیس  ١٤٧الحضور.ووفقا
اري بعد التشاور مع رئیس الوزراء  الجمھوریة إجراء تعدیل وز 

وموافقة مجلس النواب باألغلبیة المطلقة للحاضرین، وبما ال یقل عن 
ً الالئحة الداخلیة لمجلس   ثلث أعضاء المجلس ،وھو ما نظمتھ أیضا

والتي نصت على التالي: "لرئیس الجمھوریة   ١٢٩النواب من المادة 
لس الوزراء، ویرسل إجراء تعدیل وزاري بعد التشاور مع رئیس مج



 

 

ملیار جنیھ.وأضافت المالیة أن الحكومة  ٨٠بحصیلة مُتوقعة تتجاوز 
تستھدف تحقیق االستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ إلعادة ھیكلة 
أصول شركات قطاع األعمال العام.وأشارت إلى أن برنامج الطروحات  

ي تتمثل الحكومیة للشركات في البورصة یسعى لتحقیق بعض األھداف الت
في توسیع قاعدة الملكیة في الشركات الحكومیة، بجانب تحسین أداء 
الشركات محل االختیار.وذكرت أن برنامج الطروحات الحكومیة 
للشركات في البورصة یستھدف مبادئ الشفافیة والحوكمة بھا وتنویع  
ً عن تنمیة وتطویر وإنعاش حركة تدفق رؤوس األموال  مواردھا، فضال

ً  والتداول ب البورصة المصریة ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا
   للمستثمرین.

    الحكومة تتعاقد مع “برایس واتر ھاوس” لدراسة دمج شركات الغزل

ً مع شركة برایس واتر  وقعت الشركة القابضة للغزل والنسیج، عقدا
ھاوس، إلعداد دراسة دمج شركات الغزل والنسیج التابعة لھا.وكانت  

واتر ھاوس” فازت فى المناقصة التى طرحتھا الشركة القابضة “برایس 
إلعداد دراسة الدمج بعد تقدمھا بأفضل العروض الفنیة والمالیة.ووفقا  
للعقد، تقدم “برایس واتر ھاوس” المشورة المحاسبیة والقانونیة والضریبیة 

عداد  للشركة القابضة لتحدید أفضل آلیة للھیكلة لتنفیذ عملیة الدمج، وكذلك إ
الخطوات التنفیذیة، وتنفیذ عملیة إعادة الھیكلة فى النواحى المالیة ودمج 

كیانات جدیدة.وقال ھشام   ١٠الحالیة إلى  ٣١الشركات لنقل الكیانات الـ
توفیق، وزیر قطاع األعمال العام، إن توقیع العقد یأتى استكماال لخطة 

القابضة للقطن والغزل   إعادة الھیكلة المالیة ودمج الشركات التابعة للشركة
والنسیج.كانت دراسات مشروع تطویر الشركات التابعة للشركة القابضة 
والتى أعدھا االستشارى العالمى «وارنر» أوصت بضرورة دمج 

شركات حلیج  ٩شركة غزل ونسیج و ٢٢الشركات القائمة حالیًا وعددھا 
لتجارة شركات غزل ونسیج فقط وشركة واحدة    ٩وتجارة األقطان لتصبح  

وحلیج األقطان.ووقع العقد كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئیس الشركة 
ً لشركة برایس واتر  القابضة للقطن والغزل والنسیج، ونبیل دیاب، ممثال
ھاوس الفائزة في المناقصة التى طرحتھا الشركة القابضة كأفضل 
العروض الفنیة والمالیة والمتخصصة فى مجال الدمج.وتشمل خطة 

قطاع الغزل والنسیج الجاري تنفیذھا تورید ماكینات حدیثة  تطویر 
للشركات وتحدیث البنیة التحتیة للمصانع، وتدریب العنصر البشري لرفع  
كفاءة العاملین، بھدف تحسین األداء وكفاءة التشغیل ومضاعفة اإلنتاج 

مرات بھدف زیادة الصادرات وذلك لتوفیر مادة خام عالیة الجودة   ٤نحو  
لھا في صناعة المالبس الجاھزة في ضوء الحرص على تعظیم  الستغال

ا.   القیمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعتھ ومكانتھ المتمیزة عالمیً

   المصدر: صحیفة البورصة 

  

  

 

 ٍ كتابا بذلك إلى مجلس النواب یبین فیھ الوزارات المراد إجراءُ تعدیل
فیھا، ویعرضھ رئیس المجلس في أول جلسة تالیة لوروده، وتكون  
الموافقة على إجراء التعدیل جملة، بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین 

یة وبما ال یقل عن ثلث عدد األعضاء، ویخطر رئیس الجمھور 
بذلك.جاء ذلك في الجلسة العامة، حیث تضمن كتاب رئیس الجمھوریة، 
ً للتشاور مع رئیس مجلس   الرغبة في إجراء تعدیل وزاري وفقا

  الوزراء. 

ً لمجلس الوزراء، والوزیر المختص   - ١ مصطفي مدبولي رئیسا
  باالستثمار واإلصالح اإلداري بجانب مھامھ. 

ً للسیاحة و  - ٢   اآلثار. خالد العناني وزیرا

ً للعدل.  - ٣   المستشار عمر مروان وزیرا

  د. ھالة السعید وزیرة للتخطیط والتنمیة االقتصادیة.  - ٤

  رانیا المشاط وزیرة للتعاون الدولي.  -٥

ً للدولة لشؤون اإلعالم.  - ٦   أسامة ھیكل وزیرا

ً للطیران.  - ٧   محمد منار عنبة وزیرا

  نیفین القباج وزیرة التضامن.  -٨

ً للزراعة.   السید - ٩   القصیر وزیرا

  نیفین جامع وزیرة للصناعة.  - ١٠

ً للمجالس النیابیة. - ١١   المصدر: مباشر المستشار عالء فؤاد وزیرا
تساھم في نمو الناتج   ٪١السعید: زیادة المدفوعات اإللكترونیة 

    ٪٠٫٣المحلي  

قال الدكتورة ھالة السعید وزیرة التخطیط والمتابعة واإلصالح  
تریلیون دوالر  ١١٫٥اإلداري؛ إن قیمة االقتصاد الرقمي عالمیا یبلغ 

بحلول   ٪٢٤٫٥من الناتج المحلي العالمي؛ ترتفع إلى  ٪١٥٫٥تمثل 
؛ مما یمثل أھمیة قصوى على المستوى العالمي.وأشارت السعید  ٢٠٢٥

على ھامش مشاركتھا بمؤتمر األھرام االقتصادي؛ أن كل زیادة في  
تساھم في نمو الناتج المحلي بواقع   ٪١المدفوعات اإللكترونیة بمعدل 

.وأوضحت أن التوسع في الخدمات المالیة اإللكترونیة الرقمیة ٪٠٫٣
یا في ظل تطورات تكنولوجیا المعلومات والطفرة تمثل توجھا عالم

بثورة المعرفة.وذكرت السعید أن الحكومة قامت باتخاذ إصالحات  
سنوات وھي فترة قصیرة   ٣جذریة على المستوى االقتصادي بدأت منذ  

في أعمار برامج اإلصالح االقتصادي.وأشارت إلى أن معدالت  
ى مستوى مجموعة السلع  التضخم انخفضت للمرة األولى بقیم سالبة عل

منھا الدواجن واللحوم والسلع األساسیة.وأوضحت الوزیرة إن الحكومة 
مركز   ٢٣١مقابل    ٢٠٢٠مركز تكنولوجیا بحلول    ٣٠٠تستھدف افتتاح  

  المصدر: صحیفة البورصة حالیا كما تم بناء قاعدة بیانات قومیة لألحكام القضائیة.

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ترامب: توقیع اتفاق التجارة مع الصین قریبا جدا  

قال الرئیس األمریكي دونالد ترامب إن الوالیات المتحدة والصین ستوقعان 
اتفاقا تجاریا أولیا ”قریبا جدا“.وقال ترامب في فلوریدا یوم السبت ”حققنا  

ُعلن عن ما  انفراجة فیما یخص اتفاق التجارة وسوف  نوقعھ قریبا جدا“.وأ
یعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشھر الجاري في إطار 
مساع إلنھاء الحرب التجاریة المستمرة بین أكبر اقتصادین في العالم منذ  
أشھر والتي أدت إلى اضطراب في األسواق ونالت من النمو 

على خفض جزء من  العالمي.وبموجب االتفاق وافقت الوالیات المتحدة 
الرسوم الجمركیة على السلع الصینیة مقابل زیادة كبیرة في مشتریات  
الصین من المنتجات الزراعیة األمریكیة.وفي األسبوع الماضي، قال 
وزیر الخزانة ستیفن منوتشین إن االتفاق سیوقع في أوائل ینایر كانون 

الناحیة  الثاني مضیفا أن االتفاق ترجم بالفعل ویجري تنقیحھ من
   المصدر: رویترزالفنیة.

 البنك الدولي یحذر من كومة دیون األسواق الناشئة 
أفاد بحث أجراه البنك الدولي أن الدول النامیة أصبحت تعاني من تراكم    

تریلیون دوالر بحلول نھایة  ٥٥الدیون الضخمة التي وصلت قیمتھا إلى 
?زمة المالیة العالمیة،  العام الماضي، إثر موجة االقتراض، ارتفعت منذ ا 

ا?سرع وا?وسع نطاقا في التاریخ الحدیث.وأوضح البحث الحدیث، الذي 
نشر یوم الخمیس تحت عنوان “موجات الدیون العالمیة”، أن إجمالي الدین 

من الناتج المحلي اإلجمالي لألسواق   ٪١٧٠ارتفع لیصل إلى ما نسبتھ 
مدفوعا بعصر أسعار الفائدة ،  ٢٠١٠منذ عام    ٪٥٤الناشئة، بزیادة تقدر بـ  

المنخفضة للغایة.وأفادت صحیفة “فاینانشیال تایمز” البریطانیة أن النتائج 
الحدیثة قد تؤدي إلى إثارة المخاوف من معاناة الدول النامیة من تراكم  
مستویات الدیون، التي یمكن أن تصبح غیر مستدامة بشكل سریع، إذا  

عمل تقریر البنك الدولي الحدیث على ارتفعت أسعار الفائدة العالمیة.وی
مقارنة موجة االقتراض ا?خیرة بثالث موجات سابقة تسببت في تراكم  
دیون ا?سواق الناشئة، والتي انتھت جمیعھا بأزمات مالیة، وھذه الموجات  
ھي أزمة الدیون السیادیة ألمریكا الالتینیة في الثمانینیات وا?زمة المالیة 

.وقال ٢٠٠٨عینات واألزمة المالیة العالمیة في عام  اآلسیویة في نھایة التس
دیفید مالباس، رئیس مجموعة البنك الدولي، إن حجم وسرعة اتساع موجة 
الدیون األخیرة یجب أن یثیر قلق الجمیع، موضحا أن قادة الدول بحاجة 
إلى إدراك المخاطر ونقل بلدانھم إلى مناطق أكثر أمانا فیما یخص جودة 

ار والدیون عاجال ولیس آجال.وفي الوقت نفسھ، حذر البنك  وكمیة االستثم
الدولي من أن االقتصادات الناشئة أكثر ھشاشة حالیا مما كانت علیھ قبل 
األزمة المالیة العالمیة، فثالثة أرباع االقتصادات تعاني من عجزا في 
الموازنة، بینما تعتبر دیون الشركات المقومة بالعمالت األجنبیة أعلى 

ر كما أن العجز في الحساب الجاري أكبر بمقدار أربع مرات مما كان بكثی
.وأوضح البنك أن المقترضین في العالم الناشئ بحاجة ٢٠٠٧علیھ في عام  

إلى محاولة تخفیف حدة ھذه المخاطر من خالل التمتع بقدر أكبر من 
الشفافیة، مما قد یساعد على تحدید المخاطر والتوصل لبدائل لالقتراض  

خالل تشجیع استثمارات القطاع الخاص وتوسیع قاعدتھم  من 
الضریبیة.ووجد تقریر البنك الدولي أن أزمة تراكم الدیون الحالیة تشتمل 
على مقترضین من القطاعین العام والخاص، وال تقتصر ا?زمة على 
منطقة واحدة أو منطقتین بل إنھا تشتمل على أنواع جدیدة من 

 بورصة المصدر: صحیفة الالدائنین.

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 2,965.00  -1.33% السعودیة 

 DFMGI 3,928.00 0.28%  دبي
 ADI 41,650.00 -0.08% ابوظبي
 MARKET-IXP 1,809.00 -0.07%  الكویت 
 BSEX 2,761.00 -0.09% البحرین 

 GENERAL 3,213.00 0.01% قطر 
 MASI 11,547.00 0.15% 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 41,664.53  -0.04% 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 2,961.21  -1.46% الیابان 
 %0.49- 0.51 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

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

  
   



 

 

  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 
  ٢٠٢٠/ ٠٦/٠١  ٢٠٢٠/ ٠٥/٠١  واحد سھم مجاني لكل سھم اصلي   دایس للمالبس الجاھزة 

 

  (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    موتورز طنطا 
  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  ١٫٢٥األول القسط   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
  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  ٠٫٠٣٧٥الرابع القسط   الماكو  - النصر لصناعة المحوالت 

  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 
  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثانى   قناة السویس للتأمین 

  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ مصرى  ٠٫٤٠الدفعة الثانیة   ایسترن كومباني  - الشرقیة 
  ٢٠٢٠/ ٢٨/٠١  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٦٣٠٣القسط الثامن    العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  للسھم جنیھ  ١٫٢٥القسط الثانى   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط السادس   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  ش عبد المنعم ریاض المھندسین الجیزة   ٩الرئیسي للشركة في قاعة إجتماعات المركز   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
  العروبة بمصر الجدیدة بالقاھرة شارع  ٥١بفندق مریدیان ھلیوبولیس  غیر عادیة   الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة   ٢٠١٩/ ٢٦/١٢

غیر  و  عادیة  مصر للزیوت و الصابون   ٢٠١٩/ ٢٩/١٢
  القاھرة  - میدان السواح سراى القبة   ١مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة   عادیة 

غیر  و  عادیة  امون لالدویة   ٢٠١٩/ ٣٠/١٢
  القاھرة  -مصر الجدیدة   – شارع عبد الحمید بدوى  ٦٥بفندق كونكورد السالم الكائن بـ   عادیة 

  الجیزة  - المھندسین    –شارع وادى النیل  ٢بمقر الشركة الكائن    غیر عادیة   برایم القابضة لالستثمارات المالیة  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢

  –طریق مصر اسكندریة الصحراوي  – القریة الذكیة  – B16بمقر الشركة الكائن مبنى   عادیة   ریكاب لالستثمارات المالیة   ٢٠١٩/ ٣٠/١٢
  محافظة الجیزة  –مدینة السادس من اكتوبر  

  بورتو جروب  - مجموعة بورتو القابضة  ٢٠١٩/ ٣٠/١٢
) فندق حرس الحدود ش الشھید طیار شریف الجزیرى (  the guard hotelبالعنوان (   عادیة 

یستركت نادى وادى دجلة بجوار  شیراتون خلف د – الصاعقة ) متفرع من طریق النصر 
  محافظة القاھرة )  – شركة ارامكس 

  عامر جروب -مجموعة عامر القابضة    ٢٠١٩/ ٣١/١٢
) فندق حرس الحدود ش الشھید طیار شریف الجزیرى ( الصاعقة  the guard hotel(   غیر عادیة 

شركة  شیراتون خلف دیستركت نادى وادى دجلة بجوار  – ) متفرع من طریق النصر 
  محافظة القاھرة )   –ارامكس  

  

  



 

 

  )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  

 (%)  

التجاري الدولي  البنك 
 (مصر)

COMI 82.4 0.97 9.88 804,187 66,025,516 85.00 57.26 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

14.97 0.54 8.72- 121,715 1,822,551 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

8.27 -0.48 16.63- 1,070,224 8,876,942 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.29 -0.77 20.11 243,396 314,582 1.59 1.05 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

11.42 -0.26 36.91- 299,621 3,436,512 19.09 10.90 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

17.11 0.94 13.69 285,105 4,876,696 20.60 14.32 4.39% 

 كریدي اجریكول مصربنك 
CIEB 

43.50 0.02 6.07 10,041 436,758 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

10.68 0.09 15.17- 85,864 916,500 15.84 10.10 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.30 1.47 26.22- 333,522 2,741,789 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.86 1.46 27.57- 2,724,287 13,308,717 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.32 0.43 34.46- 4,408,289 10,262,523 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

13.71 -1.08 2.31 560,343 7,764,858 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

9.57 -0.10 6.18- 6,700 63,531 11.97 8.63 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.50 0.00 55.17 349,699 4,720,937 13.60 8.01 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

5.85 -2.34 27.45 9,292,305 55,748,912 7.06 4.55 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.86 -0.11 14.29- 2,369,990 4,415,329 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

24.54 1.15 34.54 420,872 10,318,079 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

101.50 -0.31 13.98- 1,600 162,625 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.63 -0.65 2.21 91,737 980,751 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.79 1.07 39.17- 1,360,659 5,167,026 6.66 3.55 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

9.28 -1.38 46.05- 638,327 5,955,660 21.30 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
5.48 3.98 10.46- 4,600,424 24,857,982 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.49 1.88 7.02- 952,625 6,170,929 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.78 0.00 15.76- 189,241 525,570 3.79 2.65 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

11.10 -1.25 38.57- 1,467,324 16,375,908 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.56 -0.71 3.79- 4,574,034 2,569,573 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.60 1.17 49.25 249,299 646,482 3.25 1.66 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.40 -0.56 9.44 49,971 619,274 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.33 0.19 20.57- 215,367 1,152,335 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.42 -0.41 54.34- 419,650 1,020,844 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 یمییر تغییر لـشركة بر 

  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
  

  ادارة البحوث 

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


