
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

25/12/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 13,805.43 -0.70% 5.90% 298,219,296 38,121,707 380,292,807,787 ( EGX 30مؤشر )

 1,945.01 -0.89% -9.52% 340,465,568 52,869,374 454,390,594,431 ( EGX 50مؤشر )

 526.42 -0.36% -24.13% 62,020,796 22,822,635 191,780,763,197 ( EGX 70مؤشر )

 1,384.06 -0.48% -19.87% 360,240,096 60,944,342 572,073,570,983 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

بورصة مصر تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال أسيك   ▪
 للتعدين 

 من أسهم إميرالد فى بورصة النيل  % 28تفاصيل طرح   ▪

أبوقير لألسمدة تعيد طرح مناقصة الختيار مقاول لمشروع   ▪
 النترات 

المالية والصناعية: التشغيل التجريبي لخط السماد بمجمع   ▪
   2020السويس الربع األول 

 شهور  9خالل  %14.5نمو إيرادات »إيجيترانس«  ▪

عامر جروب توضح تطورات تخصيص أرض في سوهاج   ▪
 الجديدة 

 اللجنة االقتصادية تستعرض مشروع قانون التأمين الموحد   ▪

نظام جديد لتسوية النزاع بين أصحاب البضائع والجمارك قبل   ▪
 اللجوء للتحكيم  

وضع البئر الثالث لحقل بلطيم جنوب غرب على اإلنتاج يناير   ▪
 المقبل  

رئيس الوزراء المصري: لست وزيراً لالستثمار وهدفنا حل   ▪
 مشاكل المستثمرين  

ننشر نص قرار وزارة الصناعة باستمرار فرض رسم الصادر   ▪
 لى خامات المعادن ونفايات الورقع

 مصر تخطط إلنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة   ▪

أهداف لالتفاق مع بريطانيا لما بعد   3االتحاد األوروبي يحدد  ▪
 البريكست  

ارتفاع هامشي للدوالر األمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية   ▪
 وتجارية 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 52 103 9 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
86.98%

;  عرب 
5.62%

;  أجانب
7.39%

;  مؤسسات
82.43%

;  أفراد
17.56%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 بورصة مصر تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال أسيك للتعدين 

تقدمت  أسكوم  - قالت البورصة المصرية إن شركة أسيك للتعدين 
 550مليون جنيه إلى  470بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال من 

وأوضحت البورصة في  .مليون جنيه، عبر االكتتاب لقدامى المساهمين
بيان، أنه جاٍر فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.وفي أكتوبر  
الماضي، قالت أسكوم، إنه تمت تغطية االكتتاب في زيادة رأس المال  

 100مليون جنيه، بنحو  550مليون جنيه إلى  470من  المصدر
مليون جنيه، موزعاً على   470بالمائة.ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 

جنيهات للسهم.وحققت الشركة خسائر  10مليون سهم، بقيمة اسمية  47
، مقابل  2019مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر  6.7بلغت 

مليون جنيه خالل الفترة المقارنة قبل عام، مع األخذ   31.2خسائر بقيمة 
في االعتبار حقوق األقلية.أسيك للتعدين )أسكوم( "شركة مساهمة  

، وتقوم باألنشطة  2006مصرية"، تم إدراجها في البورصة منذ عام 
الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها 

المصدر: واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية.بجميع الوسائل اآللية 

 مباشر

 من أسهم إميرالد فى بورصة النيل  % 28تفاصيل طرح  

من أسهمها   %28تعتزم شركة إميرالد لالستثمار العقارى طرح حصة تبلغ  
فى بورصة النيل، وكانت الشركة قد تقدمت بأوراقها التى تشمل تقرير  

الحسابات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية   القيمة العادلة وتقرير مراقب 
منذ أسابيع بغرض التسجيل وفى انتظار عدم ممانعة الهيئة. شركة “أودن 
لألستثمارات المالية” مدير الطرح ومراقب الحسابات بشركة “إميرالد”  
اجتمعوا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة نشرة األكتتاب.وقالت  

من أسهم  %28ورصة”، أن نشرة األكتتاب تتضمن طرح مصادر لـ ” الب 
من األسهم  %5مليون سهم للطرح، على أن يكون  70الشركة بإجمالى 
 66.5للطرح الخاص بواقع  %95مليون سهم، و 3.5طرح عام بواقع 

مليون سهم.وأوضحت ، أن المستشار المالى المستقل وهو شركة  
وتغطية االكتتاب في األوراق  بروفيشينالز لالستشارات المالية وترويج 

جنيه للسهم، بقيمة   2.90المالية، حدد القيمة العادلة لسهم الشركة عند 
ماليين جنيه.وأشارت، إلى أن الشركة قامت   203إجمالية للطرح تبلغ 

بحملة ترويجية للطرح فى دول الخليج، وأن العديد من المؤسسات العربية  
ة منها.وتوقعت المصادر، أبدت أهتمامها بالطرح، خاصة السعودي 

الحصول على موافقة الهيئة على نشرة االكتتاب خالل يناير المقبل، على  
أن يبدأ التداول على السهم فى البورصة خالل األسبوع األخير من 
يناير.وأضافت، أنه فى حالة موافقة حملة وثائق صندوق إستثمار  

ى منتصف يناير  المصريين لإلستثمار العقارى خالل الجمعية القادمة ف
على االكتتاب فى الطرح الخاص ألسهم شركة إميرالد، أن الصندوق  

من الطرح الخاص.ويشار إلى أن مساهمة    %10سيكتتب بحد أقصى بنسبة  
، %50“المصريين لإلسكان” فى إميرالد لالستثمار العقاري تبلغ حوالى 

مال شركة  بينما تساهم أودن لالستثمارات المالية بشكل غير مباشر في رأس
المصدر: جريدة .%16“إميرالد” عن طريق “المصريين لإلسكان” بنسبة حوالى  

 البورصة

 أبوقير لألسمدة تعيد طرح مناقصة الختيار مقاول لمشروع النترات 

قرر مجلس إدارة شركة أبوقير لألسمدة والصناعات الكيماوية، إلغاء أمر  
اإلسناد الخاص بمشروع إزالة اختناقات مصنعي حامض النيرتيك ونترات  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر  5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  9.74   3.83  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

  7.14   0.05  عبر المحيطات للسياحة 

  7.01   0.23  ماريديف
  6.42   2.32  المصريين لالسكان 

  4.97   0.19  الصخور العربية

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر  5اقل  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -9.76   9.34  القاهرة لالسكان

 -9.48   5.25  روبكس

 -7.23   525.00  العز الدخيلة للصلب 

 -6.36   4.71  العبور لالستثمار العقارى 

 -6.13   43.21  بنك قطر الوطني االهلي

   

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  8.86   85,487,376  إبن سينا فارما
  82.30   62,159,748  البنك التجاري الدولي

  43.00   28,428,448  كريدي أجريكول
  8.99   19,359,010  دومتي

  1.82   18,942,140  بالم هيلز 

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  كمية التداول السهم

  1.82   10,370,781  بالم هيلز 

  8.86   9,952,677  إبن سينا فارما
  0.61   6,210,604  بورتو القابضة

  0.29   3,248,009  العربية لالستثمارات 
  0.55   3,107,775  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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األمونيوم السائلة.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الثالثاء، 
قاول  أنه المقرر قرر إعادة الطرح في مناقصة محدودة نظراً لمغاالة الم

العام في األسعار كنتيجة لطول مدة استخراج التراخيص والتصاريح 
وتدبير التمويل.وفي يناير الماضي، وعد تحالف البنك األهلي وبنك مصر  
وبنك قطر الوطني بتدبير التمويل الالزم لمشروع رفع كفاءة وحدة السماد  

لى  المخلوط بنفس الشروط التمويلية لمشروع الحامض والنترات.يشار إ
مليون جنيه خالل الثالثة أشهر   751.6أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالفترة    752.8، مقابل أرباح بلغت  2019المنتهية في سبتمبر  
المقارنة من العام السابق.وانخفضت إيرادات الشركة خالل الربع األول  

بلغت   مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.986من العام المالي الجاري إلى 
مليون جنيه بالفترة المقارنة.وسجلت الشركة خالل العام المالي   2.15
مليار جنيه خالل الفترة من يوليو   3.15، أرباحاً بلغت 2018-2019
مليار جنيه في العام   2.4حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت  2018
.وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام المالي إلى  2018-2017المالي 

مليار جنيه بالعام المالي   7.55مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  8.5
 المصدر: مباشر السابق له.

 شهور  9خالل  %14.5نمو إيرادات »إيجيترانس« 

ظهرت النتائج المالية المجمعة لشركة إيجيترانس، خالل التسعة أشهر  
ة  مقارن  %14.5، نمو في اإليرادات بنحو 2019األولى من العام المالي 

بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من النمو بنسبة استثنائية في  
قطاعات خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، باإلضافة للنمو الكبير في  

(وأكدت  EDSأعمال الشركة المصرية لحلول المستودعات )
المهندسةعبير لهيطه، رئيس مجلس إدارة ايجيترانس على استراتيجية  

هنة و المرتكزة على زيادة حجم أعمالها ورفع الكفاءة  شركتها الرا
التشغيلية والتواصل القوي مع عمالئها، بهدف زيادة اإليرادات االجمالية  
وتحسين مستويات الربحية.ووفًقا للقوائم زادت إيرادات النشاط خالل  

مقارنة بنفس الفترة من العام   %14.5بنسبة  2019التسعة أشهر من عام 
 2019مليون جنيه وهو ما يتخطى موازنة  214.7إلى  الماضي لتصل 

نتيجة النمو الُمّطرد في إيرادات قطاعات األعمال المعتادة للشركة.وحقق  
 2019صافي األرباح بعد الضرائب وحقوق األقلية المستهدف منه خالل  

مقارنة بنفس الفترة من العام   %15على الرغم من تحقيقه تراجعاً بنسبة 
مليون جنيه نظراً لقيام البنك المركزي بتخفيض   29.8 الماضي، ليسجل 

سعر الفائدة عدة مرات خالل الفترة مما أدى النخفاض إيرادات  
االستثمارات وصافي إيرادات الفوائد.وأشارت لهيطه لنجاح شركتها من 
التقليل بصورة ملحوظة من تأثير التقلبات المرتبطة بالطبيعة الدورية  

على إيراداتها، خاصة مع تحقيق الشركة لنمو   لقطاع أعمال المشروعات
كبير في إيرادات المبيعات خاصة في قطاع أعمالها المعتادة، باإلضافة  
لتحقيق الشركة أيضاً تقدماً جيداً في تنفيذ خطة تطوير العمليات التشغيلية، 
والتي تم تصميمها خصيصاً لزيادة هوامش األرباح وتقليل رأس المال  

لكفاءة التشغيلية الكلية والتي انعكست بالفعل على تحسن العامل وتحسين ا
مؤشراتنا المالية.وعلى صعيد القوائم المستقلة، وصلت إيرادات الشركة  

(، 2018مقارنة بنفس الفترة من    %16.6مليون جنيه )بزيادة    188.5إلى  
مليون  139.3لتصل إلى  %21.9كما زادت التكاليف التشغيلية بنسبة 

ليصل   %18أيضاً صافي األرباح بعد الضرائب بنسبة جنيه.و انخفض 
 35.7، مقارنة بـ 2019مليون جنيه في التسعة أشهر من  29.2إلى 

 المصدر: أموال الغدمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 

المالية والصناعية: التشغيل التجريبي لخط السماد بمجمع  
   2020السويس الربع األول 

( القيام  EFICتعتزم الشركة  المالية والصناعية المصرية )
بالتشغيل التجريبي لخط السماد المحبب بمشروع مجمع السويس  

.وأوضحت الشركة  2020بالعين السخنة في الربع األول من عام 
معظم أعمال مشروع مجمع السويس بالعين السخنة،  أنها انتهت من  

وحصلت على موافقات الجهات المعنية على اطالق التيار 
الكهربائي جاري االنتهاء من تركيب الخط.وقالت الشركة في بيان  
لها ردا على الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم االنتهاء من  

لفرع أسيوط   االعمال المدنية لخط انتاج السماد الناعم المنقول 
وجاري االنتهاء من اعمال التركيب.وتبلغ استثمارات مشروع  

مليون جنيه   3.4مليون جنيه بخالف  175.7مجمع السويس 
، كما تبلغ استثمارات  2020شيكات تأجير تمويلي مستحقة حتى 

مليون جنيه بخالف   68مشروع خط السماد الناعم بفرع اسيوط
.واشار  2021ي مستحقة حتى  مليون جنيه شيكات تأجير تمويل   1.7

المركزي للمحاسبات الى تدهور الهيكل التمويلي لشركة المالية  
سبتمبر  30والمصناعية حيث انخفض رأس المال العامل في 

مليون جنيه، وقد    40.7بنحو    2018عن مثيله في ديسمبر    2019
بلغ رصيد السحب على المكشوف في نهاية سبتمبر الماضي نحو  

مليون جنيه في ديسمبر   187يه مقابل نحو مليون جن  330.5
مليون جنيه وتحملت الشركة أعباء تمويلية   143.5بزيادة  2018

مليون جنيه.وبلغ الرصيد   42.6خالل فترة المركز المالي نحو 
المدين على شركة السويس لتصنيع االسمدة في نهاية سبتمبر 

ها تدرس  مليون جنيه.ووفقا للشركة المالية والصناعية فإن  102.7
دمج شركة السويس لتصنيع االسمدة عبر تكليف أحد المستشارين  
الماليين المستقلين.وحققت الشركة صافي ارباح عن الفترة من يناير 

مليون جنيه عن نفس 88.3مليون جنيه مقابل    127.4الى سبتمبر  
 المصدر: صحيفة البورصةالفترة من العام السابق.

 رض في سوهاج الجديدة عامر جروب توضح تطورات تخصيص أ 

عامر جروب، إنها تقدمت بطلب   -قالت مجموعة عامر القابضة 
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أرض بمدينة سوهاج  

فداناً.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة   30الجديدة بمساحة 
مصر، يوم الثالثاء، أنها تقدمت لتخصيص األرض إلقامة مشروع  

عقاري جديد..وأكدت الشركة أنها ال تزال في المراحل  تطوير 
المبدئية لتحديد كامل مساحة األرض القابلة للتخصيص، باإلضافة  
إلى تحديد السعر النهائي لها، الفتة إلى أنها لم تتسلم أي مخاطبات  
من الهيئة تفيد التصور النهائي بعد.وحققت الشركة أرباحاً بلغت  

ترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مليون جنيه خالل الف 39.3
،  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  70.8مقابل أرباح بلغت 

مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات الشركة  
  1.31مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.002خالل الفترة إلى 

أساس   مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى
مليون جنيه خالل الربع   13.9ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت  

مليون جنيه   15.8الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  2018بالفترة المقارنة من  

  31.07مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت    57.7الشركة أرباحاً بلغت  
 المصدر: مباشر .2018رة المقارنة من مليون جنيه بالفت 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 اللجنة االقتصادية تستعرض مشروع قانون التأمين الموحد  

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة  
الوزارية االقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، 
والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتورة  
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير  
المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك 

ض  المركزي.واستعرضت اللجنة مشروع قانون التأمين الموحد، حيث عر 
وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يساهم في رسم  
قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد اإلشراف  
والرقابة عليها.وأكد أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين 

لقطاع، وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم األمثل لهذا ا
بما يمكنه من أداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات  
المواطنين، وضمان الوفاء بالتعويضات وااللتزامات لحملة وثائق التأمين، 
بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء  

القومي ضد  الخطر بإعادة التأمين في األسواق العالمية، فتؤمن االقتصاد 
المخاطر التي يتعرض لها.وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة  
الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، واألهداف الرامي إليها، 
والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس  

شبكة أمان المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق  
للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين 
منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب لالستثمار المحلي واألجنبي، من خالل  
التأسيس والترخيص من خالل هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية  

دور الهيئة في تحقيق   في الرقابة واإلشراف على أنشطة التأمين.وتناول
المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق  
والمستجدات الحديثة، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها 
التطورات التكنولوجية، وتحقيق الشمول التأميني، وتنظيم األعمال والمهن 

ها، وتسريع التحول الرقمي، المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابت 
وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، والتوافق مع المعايير الدولية ذات  
الصلة.وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس  
الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات  

هيئة الرقابة المالية،   المعنية إرسال مالحظاتهم على مشروع القانون إلى
 حابىالمصدر: تمهيداً لالنتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء.

 وضع البئر الثالث لحقل بلطيم جنوب غرب على اإلنتاج يناير المقبل  

قال مصادر بقطاع البترول، لـ"اليوم السابع"، إنه من المخطط أن يتم 
وضع البئر الثالث لحقل بلطيم جنوب غرب على اإلنتاج خالل شهر يناير 
المقبل.وكانت وزارة البترول، قد أعلنت خالل شهر نوفمبر الماضى عن 

وبلطيم جنوب غرب    1-وضع البئرين االستكشافيين "بلطيم جنوب غرب  
منطقة دلتا النيل على خريطة اإلنتاج بمعدالت إنتاج تصل إلى حوالى  " ب 2-

برميل متكثفات   1300مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى  190
يومياً.يذكر أن هذا الكشف يقع بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد تنمية  

 11-مترا وبمنطقة تبعد عن منطقة نيدوكو  25جنوب بلطيم فى عمق مياه  
كيلو متر، وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل حفر وإكمال   18بحوالى 

آبار ووضعها على اإلنتاج وذلك من خالل تركيب منصة بحرية وخط   6
كم لنقل اإلنتاج إلى منطقة   30بوصة وبطول  26إنتاج جديد بقطر 

المعالجة.وتجدر اإلشارة إلى أن شركة بتروبل القائم بالعمليات نيابة عن 
شركتى إينى وبى بى قامت بتنفيذ المشروع فعلياً ووضعه  هيئة البترول و 

 

نظام جديد لتسوية النزاع بين أصحاب البضائع والجمارك قبل اللجوء  
 لتحكيم  ل

، اتخاذ إجراءات جمركية فعالة ُتسهم في إرساء دعائم  2019شهد عام  
التحول التدريجي إلى »النافذة الواحدة« واالنتقال من بيئة العمل الورقية  
إلى الرقمية; من أجل تبسيط اإلجراءات الجمركية، وتقليص زمن  

السلع  اإلفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة 
مؤشرات   3باألسواق المحلية; بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 

دولية مهمة: »التنافسية العالمية، وممارسة األعمال، وبيئة االقتصاد  
» يعتبر عام 2019الكلي«.أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «

  التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة »، والتيسيرات الجمركية التي 
تتضمن ُمحفزات جديدة لالستثمار والتوسع في األنشطة اإلنتاجية،  
وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في األسواق العالمية،  
مشيًرا إلى أنه ترسيًخا لمبدأ الشفافية واإلفصاح، ويقيًنا بأن المواطن  
شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراًكا لحقه في المعرفة، فقد  

دت وزارة المالية تقريًرا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة  أع
الجمركية، وإعادة هندسة اإلجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع  
لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خالل العام المقبل.أشاد الوزير بقرار  
رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثاًل أو أكثر لمصلحة  

مارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة  الج
القومية لسالمة الغذاء، وباقي الجهات األخرى المختصة بُمعاينة 
وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبًقا للقوانين  
والقواعد المقررة.أوضح تقرير لوزارة المالية، أنه يتم، وفًقا لقرار  

لوزراء، إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع  رئيس ا
المستوردة، أو الُمصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خالل مدة ال  
تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور  
جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها  

ابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات  ومنشأها، ومدى مط
واالشتراطات الُمقررة لإلفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل  
الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ; بما يضمن تيسير  
اإلجراءات دون اإلخالل بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات  

رير أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات  الخزانة العامة.أضاف التق
والجهات الُمشاركة في عضوية اللجان الدائمة تتواجد في المنفذ  
الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خالل ساعات العمل اليومية  
المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة  

 ب ما يلزم من عينات. والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسح 

رئيس الوزراء المصري: لست وزيراً لالستثمار وهدفنا حل مشاكل  
   المستثمرين

قال رئيس الوزراء المصري، إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة 
االستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة 

يان اليوم  أخرى إلى مجلس الوزراء.وأضاف مصطفى مدبولي، في ب 
الثالثاء: "لست وزيراً لالستثمار"، ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من  
حيث تبعيتها إلشراف مجلس الوزراء كي تتمكن من إنجاز ملفاتها.جاء  
ذلك خالل جولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة 

اإلشراف   العامة لالستثمار، في زيارته األولى بعد أيام من توليه مهمة 
على ملف االستثمار من خالل الهيئة، يرافقه المستشار محمد عبد  
الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها.وأوضح  



 

 

شهراً فقط من تاريخ اعتماد خطة العمل من جانب    20على اإلنتاج خالل  
، حيث تم االنتهاء من تصنيع وتركيب منصة  2018الشركاء في فبراير 

شهراً وبدء   16طن خالل مدة ال تتجاوز  2400بحرية بوزن حوالى 
، وتم وضع البئرين 2019آلبار بداية من يونيه أعمال الحفر واإلكمال ل

، وجارى    2019األول والثانى على اإلنتاج خالل شهرى سبتمبر وأكتوبر  
حالياً أعمال الحفر للبئر الثالث ضمن خطة التنمية تمهيداً إلكماله ووضعه  

 اليوم السابعالمصدر: على اإلنتاج.

الصادر على  ننشر نص قرار وزارة الصناعة باستمرار فرض رسم 
 خامات المعادن ونفايات الورق 

نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة  
والصناعة السابق، باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات  
وخردة المعادن ونفايات وفضالت الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة  

لمصرية على أال يسرى هذا الرسم  عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع ا
على الرسائل المصدرة إلى المشروعات اإلنتاجية المقامة فى المناطق  
الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة  
لالستثمار والمناطق الحرة.ونص القرار على استمرار رسم الصادر  

س المرسب، والنحاس  المفروض على النحاس نصف الخام )مات( والنحا
غير النقى “أقطاب موجبة )أنودات( من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، 
والنحاس النقى والخالئط النحاسية بأشكال خام، وفضالت وخردة النحاس، 
وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة )بروفيالت( من النحاس، 

مطرقة  وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو 
ألف جنيه للطن.كما نص القرار على استمرار   20وغير مشغولة، بواقع 

رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضالت  
مم،  0.2الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 

آالف جنيه للطن، باإلضافة   7ومصنوعات أخرى من الرصاص بواقع 
در المفروض على خردة وفضالت الحديد الصب  إلى استمرار رسم الصا

)ظهر(، وخردة وفضالت الخالئط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من 
خردة وفضالت الخالئط الصلب، وخردة وفضالت الحديد أو الصلب  
المطلى بالقصدير، وخردة وفضالت رقائق وشظايا وفضالت التفريز  

التقطيع وإن كانت فى  والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم و
ِحزم، وغيرها من خردة وفضالت )بما فيها خردة الصفيح المكبوس من 
علب المواد الغذائية والكيماوية(، وخردة وفضالت أخرى من سبائك 

 1300)إينجوت( الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 
فروض على  جنيه للطن.ونص القرار أيضاً على استمرار رسم الصادر الم

آالف جنيه للطن، فضالً عن استمرار    7خردة وفضالت األلومنيوم بواقع  
رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة  
بالزنك )مات الجلفنة(، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية  

، وأتربة  على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضالت من الزنك
جنيه للطن، باإلضافة إلى   2600ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 

استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضالت الورق أو الورق  
 المصدر: أموال الغد جنيه للطن. 3600المقوى “ورق الدشت” بواقع 

 

 

 

 

مدبولي، أن الهدف من عودة الملف مرة أخرى، هو تيسير إجراءات  
التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالي الهيئة هي المعنية بملف  

مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع   االستثمار في
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة  
األخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.وأضاف رئيس  
الوزراء أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق االستثمارات الخارجية،  

ت المستثمرين.يذكر أن مصر  وتيسير إجراءات االستثمار، وحل مشكال
حقبة وزارية،   11أجرت تعديالت حكومية األحد الماضي،، شملت 

أبرزها خروج وزيرة االستثمار المصرية سحر نصر ، من الحكومة   
وعودة  تابعية ملف االستثمار لمجلس الوزراء، كما تم إسناد وزارة  

لسابقة على  التعاون الدولي عقب عودتها لرانيا المشاط وزيرة السياحة ا
 المصدر: مباشرأن تؤول وزارتها إلى اآلثار .

   مصر تخطط إلنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة

عرضت اللجنة الوزارية االقتصادية، على رئيس الوزراء المصري،  
رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية  

ير للمناطق العربية.وقال  في مصر، إضافة لتوفير طاقة إنتاجية للتصد
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الثالثاء، إن  
رؤية الهيئة العربية للتصنيع، تتضمن تطوير مصنع سيماف لرفع  
كفاءته، وزيادة معدل اإلنتاج، وكذلك التخطيط إلنشاء مصنع لوسائل  

الكهربائي،  النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار 
والجرار الكهربائي.وأضاف نادر سعد، أن الرؤية تتضمن أيضاً التوسع  
في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك  
الحديدية ومترو األنفاق.وأشار سعد، إلى أن التقرير المعد لخطة  
  التطوير يؤكد توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية، في مقدمتها توافر 
بنية أساسية متخصصة في صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير  

ألف متر   250صناعة الوحدات المتحركة، منها مصنع على مساحة 
مليارات جنيه.وأوضح أن   10مربع، تبلغ القيمة االستثمارية له نحو 

كم    13ورشة صناعية متخصصة، إلى جانب وجود    33المصنع يضم  
ات بين الورش المتخصصة وربط  طولي سكك حديدية لتحريك العرب 

المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو األنفاق، وتوافر وحدات  
  300لالختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات، وأكثر من  

ماكينة متخصصة في صناعات السكة الحديد.وأشار إلى أن المصنع  
افة أنواع عربات السكك  يمتلك خبرة طويلة في مجال تصنيع وإنتاج ك

الحديدية، وقطارات مترو األنفاق، ويعتبر المصنع في مصر الوحيد في  
الشرق األوسط وشمال أفريقيا المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك  
الحديدية، فضالً عن امتالك تراخيص لصناعة بعض المكونات  
األساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول  

 المصدر: مباشر عليها للجودة واالعتماد.

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

   أهداف لالتفاق مع بريطانيا لما بعد البريكست 3االتحاد األوروبي يحدد  

 3أعلن مفاوض االتحاد األوروبي ميشال بارنييه اليوم أن االتحاد حدد 
بريطانيا بعد مغادرتها أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العالقة المقبلة مع 

التكتل.وقال بارنييه في مقال نشر على موقع “بروجيكت سينديكيت” إن 
 2020التفاهم على عالقة بعد البريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 

كما يريد بوريس جونسون “سيشكل تحديا هائال لكننا سنفعل ما بوسعنا، 
شهرا   11الجانبين  حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك”. وسيكون أمام 

لالتفاق بعد خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي في الموعد  
.وقال  2020يناير. ويرفض جونسون اي تمديد بعد نهاية  31المحدد في 

بارنييه إن لديه ثالثة أهداف للمناقشات المقبلة.وأوضح انه بشأن العالقات  
إيجابي مع المملكة   الدولية “سيواصل االتحاد األوروبي العمل بشكل

المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل األمم 
المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين”.وفي مجال األمن 
سيكون األمر أصعب ألن “التعاون في تقاسم المعلومات ال يمكن أن يكون 

حسب بارنييه الذي   بالدرجة نفسها مع بلد ثالث خارج مجال شينغن”،
أضاف أن “مكافحة اإلرهاب والهجمات المعلوماتية والمحاوالت األخرى  
لتقويض ديموقراطياتنا تتطلب جهدا مشتركا”.وتابع أن “أي اتفاق للتبادل  
التجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير  

ه “إذا حققنا هذه والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية”. وأكد بارنيي 
األهداف الثالثة فسنكون قد استفدنا بأضفل شكل من السنة المقبلة”.والنقطة  
الثالثة يصعب تحقيقها، ألن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
صرح الجمعة أن اتفاقا تجاريا “طموحا” سيبرم “بدون ارتباط بقواعد  

قات وثيقة وودية”.ويثير  االتحاد األوروبي بل بناء على قوانيننا وعلى عال
هذا التصريح قلق المفوضية األوروبية ألنه يعني أن جونسون يسعى ربما 
إلى جعل بريطانيا “سنغافورة جديدة” بمحاولة بيع بضائعها في االتحاد  
األوروبي بأسعار أقل عبر خفض معايير حماية العمال والمستهلكين 

إبرام أكثر من اتفاق تجاري   والبيئة.وقال بارنييه في المقال إنه ال يمكن
سيتوجب “على األرجح توسيعه في السنوات المقبلة   2020بسيط بحلول 

 المصدر: حابىلقطاعات أخرى”.

 

 

 

 

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 2,974.00 -0.28% السعودية

 DFMGI 3,899.00 0.03% دبي

 ADI 41,461.00 -0.44% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,808.00 0.18% الكويت 

 BSEX 724.00 -0.50% البحرين

 GENERAL 3,222.00 0.24% قطر 

 MASI 11,643.00 0.83% المغرب 

 TUN20 57,245.00 0.27% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,223.38 -0.02% أمريكا 

 S&P 500 41,461.26 -0.44% أمريكا 

 NASDAQ 28,515.45 -0.13% أمريكا 

 FTSE 100 17,180.15 0.30% لندن

 DAX 7,632.24 0.11% أمانيا

 Nikkei 225 2,975.44 -0.24% اليابان

 %0.61- 0.50 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

ارتفاع هامشي للدوالر األمريكي عالمياً مع تطورات اقتصادية  
 وتجارية 

ارتفع الدوالر االمريكي هامشياً مقابل العمالت الرئيسية خالل  
تعامالت اليوم الثالثاء، مع تطورات اقتصادية وتجارية.ويأتي أداء  

بيانات اقتصادية في الواليات المتحدة  الورقة الخضراء بعد إعالن 
باألمس، تتعلق بطلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء 

بالمائة فقط في نوفمبر،    0.1الطائرات، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة  
وهو ما يقل نسبياً عن توقعات السوق.وكانت الواليات المتحدة  

الصفقة التجارية يوم   والصين قد أعلنا إتمام المرحلة األولى من
الجمعة الماضية كما أقرت واشنطن إلغاء التعريفات األمريكية على  
سلع صينية كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ يوم األحد مقابل  
شراء بكين المزيد من المنتجات الزراعية األمريكية.وبحلول  

صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة األمريكية   9:31الساعة 
دوالر، كما   1.1079بالمائة عند  0.09ابل اليورو بنسبة مق

ين.فيما استقر   109.40استقرت أمام العملة اليابانية عند مستوى 
دوالر،   1.2928الدوالر مقابل العملة البريطانية عند مستوى 

  0.06وارتفعت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 
الل نفس الفترة، ارتفع  فرنك.وخ 0.9825بالمائة لتصل إلى 

المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدوالر مقابل  
بالمائة عند  0.08ست عمالت رئيسية أخرى بنسبة هامشية 

 المصدر: مباشر.97.73مستوى 

 

 

 

   



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 30/12/2019 29/12/2019 سهم مجاني لكل سهم اصلي  0.5 لالسكان والتعمير الشمس  

 06/01/2020 05/01/2020 واحد سهم مجاني لكل سهم اصلي  دايس للمالبس الجاهزة 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 25/12/2019 09/06/2019 جنيه مصرى 6.2762القسط الثالث  طنطا موتورز

 25/12/2019 21/04/2019 جنيه مصرى 0.675القسط الثانى  نيركو - االهلية لالستثمار والتعمير 

 25/12/2019 22/12/2019 جنيه للسهم  3.350 العامة للصوامع والتخزين

 26/12/2019 23/12/2019 جنيه للسهم  1.25القسط األول  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 26/12/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الخامس  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 26/12/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط السابع  العربية لمقاوالت حفر االبار

 26/12/2019 09/06/2019 جنيه للسه 0.0375القسط الرابع  الماكو   -النصر لصناعة المحوالت 

 26/12/2019 23/12/2019 جنيه مصرى لكل سهم 0.2 مصر اسوان لصيد وتصنيع االسماك

 30/12/2019 25/12/2019 جنيه للسهم  0.25القسط األول  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

 31/12/2019 21/10/2019 القسط الثانىجنيه للسهم   1 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية

 31/12/2019 26/12/2019 جنيه للسهم 0.0428970745 القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 31/12/2019 26/12/2019 جنيه للسهم  0.800 القاهرة للخدمات التعليمية 

 15/01/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الثانى  قناة السويس للتأمين 

 16/01/2020 11/11/2019 جنيه مصرى 0.40الدفعة الثانية  ايسترن كومباني  -الشرقية 

 28/01/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط الثامن  العربية لمقاوالت حفر االبار

 30/01/2020 23/12/2019 جنيه للسهم 1.25القسط الثانى  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 30/01/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط السادس  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 الجديدةأ شارع غرناطة روكسي مصر   5بمقر الشركة الكائن فى  عادية   العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 25/12/2019

 شارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة 51بفندق مريديان هليوبوليس غير عادية الوطنية لالسكان للنقابات المهنية 26/12/2019

 مصر للزيوت و الصابون 29/12/2019
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  - ميدان السواح سراى القبة  1مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

 امون لالدوية 30/12/2019
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  -مصر الجديدة  –شارع عبد الحميد بدوى  65بفندق كونكورد السالم الكائن بـ 

 الجيزة  -المهندسين  –شارع وادى النيل   2بمقر الشركة الكائن  غير عادية برايم القابضة لالستثمارات المالية 30/12/2019

 لالستثمارات المالية ريكاب  30/12/2019
  –طريق مصر اسكندرية الصحراوي  –القرية الذكية  –  B16بمقر الشركة الكائن مبنى  عادية

 محافظة الجيزة  –مدينة السادس من اكتوبر 

 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة 30/12/2019

شريف الجزيرى )  ( فندق حرس الحدود ش الشهيد طيار the guard hotelبالعنوان )  عادية

شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجلة بجوار   –الصاعقة ( متفرع من طريق النصر 

 محافظة القاهرة (  – شركة ارامكس 

 عامر جروب -مجموعة عامر القابضة  31/12/2019

( فندق حرس الحدود ش الشهيد طيار شريف الجزيرى ) الصاعقة the guard hotel)  غير عادية

شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجلة بجوار شركة  –طريق النصر ( متفرع من 

 محافظة القاهرة (  – ارامكس 



 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 
82.3 -0.60 9.75 755,536 62,159,748 85.00 57.26 38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 

15.30 1.73 6.71- 138,549 2,120,618 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.14 -0.97 17.94- 517,949 4,209,950 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 

1.29 -0.69 20.11 243,553 314,704 1.59 1.07 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

11.20 -2.01 38.12- 1,650,263 18,540,698 19.09 10.90 4.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 

17.22 0.47 14.42 528,429 9,069,470 20.60 14.32 4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 

43.00 0.21 4.85 661,104 28,428,448 48.10 40.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 

10.30 -2.55 18.19- 261,758 2,715,528 15.84 10.10 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.30 -0.12 26.22- 46,569 387,821 14.50 7.80 2.47% 
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 

4.79 -1.84 28.61- 885,053 4,230,943 6.42 4.00 2.37% 
  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
CCAP 

2.23 -2.62 37.01- 2,147,582 4,845,530 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 

13.60 -0.80 1.49 463,654 6,298,387 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

8.86 -2.64 13.14- 9,952,677 85,487,376 11.97 8.27 1.68% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

13.50 0.00 55.17 - - 13.60 8.01 1.62% 

 كليوباترا شركة مستشفي 
CLHO 

5.61 -4.10 22.22 257,688 1,453,338 7.06 4.55 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

1.82 -1.94 16.13- 10,370,781 18,942,140 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 

24.04 -0.78 31.80 313,159 7,524,047 29.20 17.00 1.49% 
كونستراكشون  اوراسكوم 

 بي ال سي 
ORAS 

104.00 1.96 11.86- 40,576 4,131,679 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقيون للسجاد 
ORWE 

10.32 -1.62 0.77- 73,100 755,402 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC 

3.67 -1.87 41.09- 262,771 969,447 6.66 3.55 1.19% 

 كرير للبتروكيماوياتسيدى 
SKPC 

9.07 -1.63 47.27- 759,742 6,916,540 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 
5.31 -2.03 13.24- 2,074,597 11,042,663 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.28 -2.18 10.03- 519,433 3,287,523 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.76 -0.72 16.36- 434,100 1,188,834 3.79 2.65 0.84% 

 حديد عز 
ESRS 

10.80 -1.73 40.23- 796,203 8,629,867 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 

0.55 -0.54 4.66- 3,107,775 1,721,650 0.85 0.50 0.70% 
للمنتجعات المصرية 

 السياحية
EGTS 

2.49 -1.58 42.94 362,775 898,818 3.25 1.66 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  -األسالمي
ADIB 

12.30 -1.05 8.56 34,494 426,912 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.23 -0.95 22.06- 149,370 778,355 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.37 -1.25 55.28- 312,467 742,867 6.19 2.15 0.22% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية ذا التقريربه ُيقصد  ال. للجمهور المتاحة المعلومات  إلى التقرير هذا يستند
  وقت   في  موثوق فيها  أنها  يعتقد  مصادر  شركة بريميير من  أبحاث  إدارة  قبل  من  التقرير  هذا  في   الواردة  واآلراء  المعلومات  إعداد  تملقد  .  فيه   المذكورة

  يحق . محتوياته أو  المنشور  هذا  استخدام عن الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل  ال . هانشر
 . مسبق  إشعار  دون التقرير هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

  لهذا  المتلقي  أو  القارئ   يكن  لم   إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط   نقلها  ُيقصد  معلومات   على (  المالحق   جميع  ذلك  في   بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
  من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

  محظور   المقصود  المتلقي  بخالف  شخص  أي  قبل  من  إنتاجه  إعادة  أو  توزيعه  أو  نشره  أو  البحثي  التقرير  لهذا   به  المصرح  غير  االستخدام  إن.  األشكال
 .تماًما

  وأوراقهم ( الشركات  أو) الشركة  حول نظرهم وجهات  أن  التقرير هذا في  المذكورة( الشركات  أو) الشركة  يغطون الذين األبحاث  محللو/محلل  يؤكد
 . بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث 

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:      37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث 
  


