
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

30/12/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 13,812.98 -0.52% 5.96% 193,314,320 46,101,559 378,905,992,011 ( EGX 30مؤشر )

 1,957.97 -0.06% -8.92% 214,852,064 71,389,575 453,111,436,990 ( EGX 50مؤشر )

 529.12 -0.10% -23.74% 51,815,600 34,688,750 191,105,450,296 ( EGX 70مؤشر )

 1,389.33 -0.18% -19.56% 245,129,920 80,790,309 570,011,442,307 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 البورصة تحدد نهاية الحق وموعد صرف كوبون راية القابضة  ▪

بايونيرز القابضة تحصل على مهلة إضافية لتقديم عروض   ▪
 شركات 5شراء لـ

منصة هيرميس للتعليم تستحوذ على حصة األغلبية في   ▪
Option Travel 

 التجاري الدولي سوديك توقع عقد تمويل بمليار جنيه من  ▪

 مرات  9خسائر جنوب الوادي لألسمنت تتضاعف   ▪

مليون    295تابعة لـ"أرابيا انفستمنتس" تصدر سندات توريق بـ ▪
 جنيه

 أشهر   9مليون دوالر أرباح جولدن بيراميدز في   17.44 ▪

 أشهر  9في   %40خسائر المصرية للمنتجعات السياحية ترتفع   ▪

ماليين جنيه..مصر والسودان تبدآن الربط   509بتكلفة  ▪
 يناير    12الكهربائي بـ

البرلمان: تشكيل لجنتين لتسوية منازعات االستثمار سيذلل   ▪
 العقبات أمام المستثمرين  

/  2018مليار جنيه حجم قطاع االتصاالت المصري في  93 ▪
2019 

ة  وزير النقل: إنهاء دراسة المخطط الشامل للموانئ البحري ▪
 المصرية قريباً  

 السلطات المصرية تقر استحواذ أوبر على كريم بشروط  ▪

أشهر بفعل تراجع المخزون وتفاؤل   3النفط يسجل ذروة  ▪
 المستثمرين  

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 56 109 6 

  

 انواع المستثمرين  
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; مصريين 
76.83%

;  عرب 
7.14%

;  أجانب
16.03%

;  مؤسسات
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;  أفراد
52.26%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 البورصة تحدد نهاية الحق وموعد صرف كوبون راية القابضة 

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في كوبون شركة راية القابضة  
.وأضافت  2020يناير  12لالستثمارات المالية لحامل السهم حتى جلسة 

بيان اليوم األحد، أنه من المقرر توزيع  الكوبون النقدي  البورصة في 
يناير المقبل.و أقرت الجمعية العامة    15قرشاً للسهم في جلسة     19بواقع  

العادية لشركة راية القابضة لالستثمارات المالية توزيع كوبون نقدي على  
 58.16قرشاً للسهم.وحققت الشركة خسائر بلغت  19المساهمين بواقع 

جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح   مليون
، مع األخذ في  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  58.6بلغت 

االعتبار حقوق األقلية.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت  
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت    7.2

.وعلى مستوى األعمال  2018جنيه بالربع المقارن من مليون  41.5
مليون جنيه خالل فترة   136.3المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 

مليون  6.6التسعة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 
 المصدر: مباشر.2018جنيه بالفترة المقارنة من 

قديم عروض شراء  بايونيرز القابضة تحصل على مهلة إضافية لت
 شركات 5لـ

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة تقديم ملف عرض شراء  
شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية لرفع نسبتها ومجموعاتها 

شركات تابعة مقيدة بالبورصة   5بالمائة، في  90المرتبطة حتى 
يوم األحد، أنه بسبب    المصرية.وأوضحت الرقابة في بيان لبورصة مصر،

عدم انتهاء المستشار المالي من دراسات القيم العادلة لتلك الشركات  
لضخامة حجم األعمال المكلف بها، فإنه ال مانع بمد مهلة التقدم بملف  

أيام.وكان مجلس إدارة بايونيرز، قرر في أكتوبر    10عرض الشراء لمدة  
لخيار النقدي لرفع نسبة  الماضي، تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون ا

من رأسمال الشركات التالية   %90الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 
"الجيزة العامة للمقاوالت، المتحدة لإلسكان والتعمير، الصعيد العامة  
للمقاوالت، القاهرة لإلسكان والتعمير , الكابالت الكهربائية المصرية"، 

فة بالبورصة.وقالت بايونيرز  مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهد
القابضة، األسبوع الماضي، إن المستشار المالي أوشك على االنتهاء من 
إعداد دراسات القيمة العادلة للشركة وشركاتها التابعة، موضحة أنه يقوم  

شركات مقيدة بالبورصة المصرية التي تستثمر   6بإعداد دراسات لتقييم 
ر إلى أن بايونيرز قامت بتكليف  شركة تابعة وشقيقة.يشا 55أكثر من 

شركة فينكورب لالستشارات المالية إلعداد دراسة القيمة العادلة لسهم  
الشركة والشركات المستهدفة بعروض الشراء.وفي وقت سابق، قال  
الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية وليد ذكي، 

م الشركة إلى ثالث شركات، الفتاً لـ"مباشر"، إن مجلس اإلدارة قرر تقسي 
إلى أن لجنة االستثمار بالشركة أوصت بزيادة نسب االستثمار في بعض  

بالمائة من رأسمالها.وأوضح أن  90الشركات التابعة المقيدة حتى نسبة 
من أسهم رأسمالها،  %90الشركات المستهدف الوصول إلى نسبة تملك 

لك مع مجموعة مرتبطة نسبة  هي الجيزة العامة للمقاوالت والتي نمت 
بالمائة، والمستهدف االستحواذ على حصة   44.59مساهمة في بنحو 

بالمائة في أسهم رأسمال   38.16بالمائة، نمتلك نحو  45.41إضافية لـ
 55.74المتحدة لإلسكان وتستهدف االستحواذ على حصة إضافية لـ

للمقاوالت   بالمائة.وأضاف "كما نمتلك في أسهم رأسمال الصعيد العامة 
بالمائة، وتستهدف االستحواذ على   34.26واالستثمار العقاري نسبة 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  10.00   26.18  الوطنية لالسكان 

  9.77   2.81  ليسيكو مصر 

  8.28   10.59  بنك البركة 
  6.27   15.94  مصر بنى سويف لالسمنت 

  6.09   2.44  القلعة 

 

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

 -15.15   8.40  القاهرة للخدمات التعليمية 

 -14.13   35.60  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 -9.97   3.34  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -9.97   20.94  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.26   35.55  القاهرة لالدوية

   

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

  2.44   47,380,308  القلعة 
  81.90   17,588,938  البنك التجاري الدولي

  14.90   17,373,414  ايسترن كومباني
  10.55   13,728,912  حديد عز
  1.80   11,130,518  بالم هيلز 

 

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

  2.44   19,762,858  القلعة 

  0.29   14,109,491  العربية لالستثمارات 
  0.60   7,698,654  بورتو القابضة

  1.80   6,161,530  بالم هيلز 
  0.55   5,575,651  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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بالمائة.وتابع: "تمتلك بايونيرز القابضة    52.32حصة إضافية تقدر بنحو  
بالمائة في أسهم    80.58لالستثمارات المالية مع مجموعتها المرتبطة نحو  

على حصة  رأسمال القاهرة لإلسكان والتعمير، وتستهدف االستحواذ 
بالمائة، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابالت   9.42إضافية لنحو 

بالمائة وتستهدف االستحواذ على حصة    68.15الكهربائية المصرية بنحو  
بالمائة".يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت   21.85إضافية لنحو 

ابل أرباح  ، مق2019مليار جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر    1.23
، مع األخذ في  2018مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من    821.6بلغت  

 8.6االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات األنشطة خالل الفترة إلى 
مليار جنيه بالفترة المقارنة من  5.6مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 

مليون  136.9.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 2018
 180.5جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 2018مليون جنيه بالربع المقارن من 
مليون جنيه خالل التسعة أشهر   120.9حققت الشركة خسائر بلغت 

من  مليون جنيه بالفترة المقارنة  9.8األولى من العام، مقابل أرباح بلغت 
 المصدر: مباشر العام الماضي.

 Optionمنصة هيرميس للتعليم تستحوذ على حصة األغلبية في 
Travel 

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة     
 GEMS Egypt forفي األسواق الناشئة والمبتدئة، عن قيام شركة 

Education Services  التي تم تأسيسها بمقتضى الشراكة بين
العالمية وصندوق التعليم المصري الذي    Education GEMSمؤسسة  

ر المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، باالستحواذ  يديره قطاع االستثما
المصرية الرائدة في   Option Travelعلى حصة األغلبية في شركة 

قطاع خدمات النقل الخاص.ووفقاً لبيان صادر يوم األحد عن الشركة، فإن 
الصفقة تأتي في إطار االستراتيجية التي تتبعها منصة التعليم المصري  

قة متكاملة من الخدمات التعليمية فائقة الجودة في  وتتمحور حول توفير با
السوق المصري.وأوضح البيان، أن الصفقة تتضمن زيادة رأسمال شركة   

Option Travel  ،للتوسع بالعمليات واألنشطة األساسية للشركة
باإلضافة إلى إطالق أول خدمة متخصصة في نقل الطالب في مصر، 

ة وغيرها من المدارس األخرى.وفي  وذلك لخدمة المدارس التابعة للمنص 
السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة  

Option Travel أن استثمار منصة التعليم المصري في الشركة يؤكد ،
ثقتها بالمقومات الواعدة التي يحظى بها قطاع النقل الخاص  

بالمكانة  المصري.وأشار محمد كامل، إلى أنه يعكس إيمان المنصة 
المتميزة التي تتمتع بها الشركة في سوق خدمات النقل الخاص.وأعرب  
كامل عن بالغ اعتزازه بالصفقة، والتي ستثمر عن التوسع بالعمليات  
واألنشطة األساسية للشركة، باإلضافة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل  

واحدة من أبرز   Option Travelخدمة متخصصة لنقل الطالب.وتعد 
 12شركات الرائدة في خدمات النقل الخاص في مصر، حيث تعمل منذ  ال

عاماً على توفير حلول النقل فائقة الجودة للشركات العاملة في الساحة  
مركبة موزعة بين  400المصرية من خالل أسطول يضم أكثر من 

الحافالت وسيارات الليموزين، إلى جانب مجموعة من مراكز الخدمة  
مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.وتعد صفقة االستحواذ  ومواقف للسيارات ب 

ثالث استثمارات منصة التعليم المصري، حيث   Option Travelعلى 
تأتي بعد قيامها باالستحواذ على أربعة مدارس في مدينتي الرحاب  
ومدينتي منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب إطالق عمليات التطوير  

ينة الرحاب في أغسطس الماضي، مما والبناء لمدرسة دولية خامسة بمد

 التجاري الدولي سوديك توقع عقد تمويل بمليار جنيه من 

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"، إن  
شركتها التابعة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية  
"سوريل"، أبرمت عقد تسهيل متوسط األجل مع البنك التجاري  
الدولي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أن  

ويعتبر جزءاً من التكلفة االستثمارية    قيمة التمويل تبلغ مليار جنيه،
.وتابعت: "يعتبر المشروع أول مشروعات  EDNCلتنمية مشروع  

الشركة غير السكنية بشرق القاهرة كجزء تجاري من مشروع  
الشركة إيستاون بالقاهرة الجديد، حيث تهدف الشركة من تنمية  
المشروع إلى زيادة محفظة المشروعات التي تحقق إيرادات  

ديسمبر الجاري، إنها    23ة للشركة".وكانت قالت سوديك في  متكرر
" للبيع، وتبلغ مساحة  VYEأطلقت المرحلة األولي من مشروع "

فدان بمدينة زايد الجديدة، وقامت ببيع وحدات   500المشروع 
بالمرحلة األولى خالل يومين من طرحها بقيمة مليار جنيه، متوقعه  

امالً.يشار إلى أن حققت  مليار جنيه من المشروع ك 43تحيقي 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير   506.09الشركة أرباحاً بلغت 

مليون جنيه  612.9حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق  2018بالفترة المقارنة من 

مليار جنيه،    3.2األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  
مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام   1.8إيرادات بلغت مقابل 

 168.17الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت  
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت  

.وعلى مستوى  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  238.8
مليون جنيه   28.4خسائر بلغت  األعمال المستقلة، حققت الشركة 

خالل فترة التسعة أشهر األولى من العام، مقابل أرباح بلغت  
 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  142.6

مليون   295تابعة لـ"أرابيا انفستمنتس" تصدر سندات توريق بـ
 جنيه

ة  قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إن شركة رواج التابع
أغلقت اإلصدار الرابع لسندات التوريق المصدرة من شركة توريق  

مليون جنيه.وأضافت    295للتوريق، لمحفظة رواج للسيارات بقيمة  
الشركة في بيان لبورصة مصر يوم األحد، أن سيتم استخدام  
متحصالت سندات التوريق في تنمية حجم محفظة رواج في مجال  

لى حقوق الملكية  تمويل السيارات، وزيادة العائد ع
بالشركة.وأوضحت الشركة، أن بنكي التجاري الدولي والعربي  
األفريقي الدولي قاما بدور المستشار المالي والمنسق العام ومديري  
اإلصدار ومروج االكتتاب، وشارك في ضمان التغطية بنكا األهلي  
المتحد والعربي اإلفريقي الدولي، وقام مكتب الدريني بدور  

لقانوني لعملية التوريق.وحققت الشركة أرباحاً بلغت  المستشار ا
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح    40.5
، مع األخذ  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  64.33بلغت 

في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة  
مليون جنيه   72.8يرادات بلغت مليون جنيه، مقابل إ 963.6إلى 

بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  
مليون جنيه خالل التسعة   3.02فقد حققت الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه   7.08، مقابل خسائر بلغت 2019أشهر األولى من 
 المصدر: مباشر .2018بالفترة المقارنة من 



 

 

آالف    10أثمر عن وصول إجمالي السعة االستيعابية للمدارس التابعة إلى  
طالب تقريباً.ومن جانبه، أوضح رئيس قطاعي إدارة األصول واالستثمار  
المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن الصفقة تمثل ركيزة أساسية في  

صة بهدف تعزيز التكامل بين جميع أنشطتها االستراتيجية التي تتبعها المن 
وخدماتها، وخطوة هامة نحو تأسيس كيان رائد في تقديم باقة متكاملة من 
خدمات التعليم المدرسي فائقة الجودة.وأشار كريم موسى، إلى أنه من 
المقرر أن يستمر محمد كامل في منصبه كرئيس مجلس اإلدارة والرئيس  

لي إدارة الشركة.وسيتم تقديم الدعم والمساندة  التنفيذي للشركة ومواصلة تو
لكامل من جانب فريق العمل بالمنصة وشركة خدمات نقل الطالب  

School Transport Services (STS  التابعة لمؤسسة )
GEMS Education  والتي تعد أكبر مزود لخدمات نقل الطالب في ،

ياً من خالل  ألف طالب يوم 08دولة اإلمارات العربية، حيث تقوم بنقل 
حافلة تقريباً.وفي سياق متصل، أكد المدير   2600أسطول حافالت يضم 

بقطاع االستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد همام، أن 
هناك عدة عوامل تدعم المنصة في إطالق أول خدمة متخصصة لنقل  

 Optionالطالب في مصر، وأبزرها المزيج الفريد التي تتمتع به شركة  
Travel   من مقومات النمو الواعدة، وامتثال الشركة للمعايير الدولية

وقدرات اإلدارة المميزة بقيادة محمد كامل إلى جانب الخبرات العالمية  
 المصدر: مباشربالمنطقة. STSوالنماذج الناجحة لشركة 

 مرات  9خسائر جنوب الوادي لألسمنت تتضاعف  

لوادي لألسمنت، خالل التسعة أشهر  أظهرت القوائم المالية لشركة جنوب ا
بالمائة على أساس   930، ارتفاع خسائرها بنسبة 2019األولى من 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت  
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر   173.9خسائر بقيمة 

فترة المقارنة من مليون جنيه بال 16.8الماضي، مقابل خسائر بقيمة 
مليون جنيه،   345.26.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  2018

المصدر:   .2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من    656.3مقابل مبيعات بقيمة  

 مباشر

 

 

 أشهر   9أرباح جولدن بيراميدز في   مليون دوالر 17.44

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جولدن بيراميدز بالزا،  
، انخفاض أرباحها بنسبة  2019خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي.وذكرت الشركة في بيان لبورصة    64.5
ر  مصر، يوم األحد، أن أرباحها خالل الفترة من يناير حتى سبتمب 

 25.6مليون دوالر، مقابل أرباح بقيمة  17.44الماضي بلغت 
مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في  
االعتبار حقوق األقلية.وبلغت إيرادات الشركة خالل فترة التسعة  

  101.89مليون دوالر، مقابل إيرادات بقيمة  85.88أشهر نحو 
.وعلى مستوى األعمال  2018من  مليون دوالر بالفترة المقارنة

مليون دوالر، مقابل   34.9المستقلة، بلغت أرباح الشركة نحو 
.وحققت  2018مليون دوالر بالفترة المقارنة من    21.2أرباح بقيمة  

مليون دوالر خالل الستة أشهر   10.44الشركة أرباحاً بلغت 
  مليون دوالر  18.05األولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

  . ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية2018بالفترة المقارنة من 
 المصدر: مباشر 

 أشهر  9في   %40خسائر المصرية للمنتجعات السياحية ترتفع  

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات  
، ارتفاع خسائرها  2019السياحية، خالل التسعة أشهر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان   40بنسبة 
مليون   15.2لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت خسائر بقيمة 

جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر  
، مع األخذ  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  25.63بقيمة 

الشركة خالل الفترة  في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات 
مليون جنيه   32.8مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة  42.8إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  2018بالفترة المقارنة من  
مليون جنيه خالل الفترة، مقابل   57.13الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من   22.57خسائر بلغت 
مليون جنيه منذ بداية  12.83ئر بلغ .وسجلت صافي خسا2018

مليون جنيه خسائر   9.31يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
 المصدر: مباشر خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

  12ماليين جنيه..مصر والسودان تبدآن الربط الكهربائي بـ  509بتكلفة  
 يناير  

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بدء التشغيل الفعلي  
 50يناير المقبل بطاقة  12للربط الكهربائي بين مصر والسودان يوم 

الث  ميجاوات.وقال محمد شاكر خالل الجلسة األولي بمؤتمر األهرام الث 
ماليين جنيه، وبمسافة    509للطاقة، اليوم األحد، إن تكلفة المشروع بلغت  

ألف كيلومتر، بحسب وكالة أنباء الشرق األوسط.وأوضح الوزير، أنه تم 
عقد اجتماعات مع الجانب السوداني خالل األسبوع الماضي استعداداً لبدء  

ـ، 2018ان التشغيل.ووقعت مصر والسودان، اتفاقاً، منتصف أبريل /نيس
ميجاواط   300يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر بـ

  L & Tكمرحلة أولى.يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة 
( /  2الهندية تقومان بتنفيذ خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكى )

رة  ك.ف، من مشروع تزويد جمهورية السودان بقد 220وادي حلفا جهد 
ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يبدأ التشغيل   150كهربية تبلغ نحو 

 100ميجاوات.ويبلغ طول الخط نحو  100التجريبي بقدرة تبلغ نحو 
 6.7كيلومتر، ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو  

 مباشرالمصدر: مليون دوالر.

 2019/  2018صري في  مليار جنيه حجم قطاع االتصاالت الم 93

أظهرت مؤشرات األداء االقتصادي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات المصري، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع  

مليار    93.4ليصل إلى    2019/  2018، خالل العام المالي  %16.6بنسبة  
راف”  .وبحسب “إنفوج 2018/  2017مليار جنيه عام    80.1جنيه، مقابل  

نشره المركز االعالمي لمجلس الوزراء اليوم األحد، ارتفع إجمالي  
مليار    3.6لتصل إلى    %9.1صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة  

مليار دوالر فضالً عن ارتفاع حجم االستثمارات   3.3دوالر مقابل 
مليار   28.8مليار جنيه مقابل  35.8، لتصل إلى %24.3بالقطاع بنسبة 

.وأعلن مجلس الوزراء أن مؤشرات األداء االقتصادي لقطاع  جنيه
 2019االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات شهدت تحسناً خالل العام 

وتحقيق العديد من اإلنجازات، أبرزها تحسن مؤشرات كل من األداء  
االقتصادي والبنية األساسية للقطاع، بجانب تنفيذ العديد من مشروعات  

الرقمي فضالً عن مساهمته ودوره الفعال في بناء  التحول إلى المجتمع 
اإلنسان المصري وأخيراً تحقيق القطاع نجاحات على المستوى  
الدولي.وسلط “إنفوجراف” المركز االعالمي لمجلس الوزراء، الضوء  

،   2019على حصاد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل عام 
بهذا القطاع الهام باعتباره ركيزة  في إطار دعم واهتمام الدولة المصرية 

أساسية لبناء مجتمع رقمي.ورصد “اإلنفوجراف” ، زيادة عدد الشركات  
شركة خالل الفترة من يناير حتى   1199لتسجل  %21.6الجديدة بنسبة 

، في  2018شركة خالل الفترة نفسها من عام    986مقابل    2019سبتمبر  
 1575لتسجل    %61.9بة  حين زادت رؤوس أموال الشركات الجديدة بنس

مليون جنيه.وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في   973مليون جنيه مقابل 
 %3.5مقابل  2019/ 2018في عام  %4الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

فضالً عن نمو قطاع االتصاالت بمعدل    2018/  2017خالل العام المالي  
/  2019 ، وهو أعلى القطاعات نمواً خالل الربع األول من عام16%

.وفيما يتعلق بمؤشرات البنية األساسية لالتصاالت، أبرز  2020
ليصل إلى   %7.9“اإلنفوجراف” زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت بنسبة 

مليون مستخدم   37.9مقابل  2019/ 2018مليون مستخدم عام  40.9

 

البرلمان: تشكيل لجنتين لتسوية منازعات االستثمار سيذلل العقبات  
   أمام المستثمرين

رحب نواب اللجان االقتصادية في البرلمان بقرار الدكتور مصطفي  
مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية  
منازعات عقود االستثمار وفضها، مؤكدين انعكاس القرار بشكل  
إيجابي على مناخ االستثمار في مصر. وأصدر الدكتور مصطفى  
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين األسبوع الماضي بشأن تشكيل  
اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود االستثمار، وفض منازعات  

 االستثمار.

 خطة البرلمان: القرار يساهم في إنهاء المنازعات القائمة 

النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة فى  من جانبه، أكد 
البرلمان، أن قرار الحكومة سيساهم فى إنهاء المنازعات الخاصة  
باالستثمار خالل الفترة الماضية، والتى لم تنتهى حتى اآلن. وأضاف  
عمر أن تشكيل هاتين اللجنتين سيساهم فى تذيلل العقبات أمام  

على زيادة فرص االستثمار فى   المستثمرين، إضافة إلى كونه سيعمل
مصر خالل الفترة المقبلة. وينص القرار األول على أن تشكل اللجنة  
الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار برئاسة رئيس مجلس  
الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات  

مال العام،  اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع األع
ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة  

وتضم اللجنة مساعد وزيرالعدل للتحكيم  .مستشاري مجلس الوزراء 
والمنازعات الدولية كعضو ورئيس لألمانة الفنية للجنة، وأحد نواب  
رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس  

والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة   الدولة، 
كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز  
األمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة اإلدارية. ووفًقا لهذاالقرار، يلغى  

الخاص بتشكيل  2017لسنة  2376قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
سوية منازعات عقود االستثمار، كما يلغى كل ما  اللجنة الوزارية لت 

 يخالف أحكام هذا القرار. 

 اللجنة االقتصادية: القرار يحسن مناخ االستثمار 

ورأى النائب هشام عمارة عضو اللجنة االقتصادية في البرلمان، أن  
قرار رئيس الوزراء األخير من شأنه تحسين بيئة ومناخ االستثمار  

إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين.وأشار  داخل مصر، لكونه يهدف 
عمارة إلى أن الحكومة تعمل على حل المنازعات االستثمارية القائمة  
من خالل اللجنتين التى صدر قرار بتشكيلهما األسبوع الماضي. ونص  
القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن ُتشكل اللجنة الوزارية لفض  

ل وعضوية كل من وزير المالية،  منازعات االستثمار برئاسة وزير العد
ووزير التنمية المحلية، ووزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات  
العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء،  
ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس  

الرئيس  الدولة يختاره المجلس الخاصللشئون اإلدارية بمجلس الدولة، و
التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة  
الرقابة اإلدارية يختاره رئيس الهيئة. كما نص هذا القرار على أن ُيلغى  

بتشكيل اللجنة   2017لسنة  2094قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 



 

 

 %14.5( بنسبة ADSL، كما زاد عدد مشتركي ) 2018/ 2017عام 
مليون  6.2مقابل  2019شترك بنهاية سبتمبر مليون م 7.1ليصل إلى 

 Mobile.وزاد عدد مشتركي ) 2018مشترك خالل الفترة نفسها من عام  
Broadband مليون مشترك بنهاية   41.7، ليصل إلى %13.6( بنسبة

مليون مشترك خالل الفترة نفسها من عام   36.7مقارنة بـ 2019سبتمبر 
ليصل    %0.5ن المحمول بنسبة  ، وكذلك زيادة عدد مشتركي التليفو2018

مليون  94.6مقابل  2019مليون مشترك بنهاية سبتمبر  95.1إلى 
.وحول خطوات التحول إلى  2018مشترك خالل نفس الفترة من عام 

مجتمع رقمي، بين اإلنفوجراف أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي  
دمية بها بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى وميكنة القطاعات الحكومية والخ

كما تم إطالق كارت الفالح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية  
بمحافظتي بورسعيد والغربية فضالً عن زيادة متوسط سرعة اإلنترنت  

، ومن المستهدف الوصول إلى  2019ميجابت/ثانية في نوفمبر  18إلى 
مكتب بريد إلى   2000بجانب تحويل  2019ميجابت/ ثانية بنهاية  20

مكتب بريد.أما فيما  4000ز بريدية متكاملة من إجمالي مستهدف مراك
يتعلق بدور قطاع االتصاالت ومساهمته في بناء اإلنسان المصري، فقد  
رصد “اإلنفوجراف” أنه تم إنشاء المركز التقني لخدمات االستغاثة  
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى  

مجتمعات لإلبداع    6ريقيا كما أنه جار االنتهاء من تنفيذ  الشرق األوسط وأف
مجمعات معامل إبداع   3التكنولوجي فضالً عن التشغيل التجريبي لـ

االلكترونيات، وكذلك بلغت تكلفة المرحلة األولى من مدينة المعرفة في  
مليار جنيه في حين وفرت هيئة تنمية صناعة    2العاصمة اإلدارية الجديدة  

آالف فرصة عمل مباشرة.وأشار   9المعلومات “إيتيدا”  تكنولوجيا
“اإلنفوجراف”، زيادة قيمة المخصصات المالية الموجهة لدعم صادرات  

مليون  70شركة محلية لخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى  116
وحدة للتشخيص والعالج عن بعد  150جنيه فضالً عن االنتهاء من تنفيذ 

صحية وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية  بهدف تطوير الخدمات ال
بجانب زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات اإللكترونية بنسبة  

، في حين وصلت حصة مصر من السوق العالمي لخدمات  %40إلى  30%
 المصدر: إيكونومى بلس.%16تكنولوجيا المعلومات 

 كريم بشروط السلطات المصرية تقر استحواذ أوبر على 

قال جهاز حماية المنافسة المصري يوم األحد إنه أقر استحواذ مجموعة  
أوبر لتطبيقات حجز سيارات األجرة على شركة كريم المنافسة لها على  
المستوى اإلقليمي بعد موافقته على مجموعة من االلتزامات اقترحتها 

وبر استحوذت  المجموعة التي تتخذ من الواليات المتحدة مقرا لها.وكانت أ
مليار دوالر في مارس آذار الماضي في    3.1على كريم في صفقة قيمتها  

صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير كانون الثاني المقبل.وستصبح كريم  
وحدة مملوكة بالكامل ألوبر لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري  

 المصدر: رويترزوإدارتها المستقلة.

 

 

 

 

 

  الوزارية لفض منازعات االستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا
 القرار. 

 تسهيل حل مشكالت المستثمرين أبرز أهداف القرار 

من ناحيته، أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة في البرلمان  
أن القرار يهدف إلى تقليل فترة التقاضي من خالل تلك اللجنتين الالتي  
تعتبران بديالً عن المحاكم االقتصادية.وأشار عضو لجنة الصناعة إلى  

أنه تسهيل حل مشاكل المستثمرين مما يساهم فى جذب مزيد  ذلك من ش
   من االستثمارات. 

وزير النقل: إنهاء دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية  
   قريباً 

قال وزير النقل المصري، إن اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل  
وزير،  للموانئ البحرية المصرية قاربت على االنتهاء.وأضاف كامل ال

أنه سيتم تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خالل وضع مخطط  
متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال  
التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية  
الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً  

اديات السوق والمعايير الدولية، وفقاً لبيان صحفي.وأوضح  القتص
الوزير، أن المخطط يهدف أيضاً إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق  
االستثمار باستغالل الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل ضمن رؤية  
متكاملة، تهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة  

إلقليمي واألفريقي والعالمي، وتأهيل  واللوجستيات على المستوى ا
وتنمية قدرات الموارد البشرية.وتابع الوزير، أن األهداف تشمل تطوير  
البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة  
المعاهدات وااللتزامات الدولية، وتأمين الموانئ البحرية، والعمل على  

ي للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء  رفع التصنيف البيئي الدول
لتحقيق االستدامة البيئية، تنمية ودعم األسطول التجاري البحري  

بالمائة من حجم تجارة مصر   25المصري بما يمكنه من نقل نسبة 
الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.جاء ذلك خالل اجتماع عقده  

للموانئ البحرية   الوزير مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل 
والتي ينفذها مركز البحوث   2030المصرية وفقاً لرؤية مصر 

بالتعاون مع مركز هامبورج الستشارات   MRCCواالستشارات 
 مباشرالمصدر:  .HPCالموانئ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األخبار العالمية والعربية  

 أشهر بفعل تراجع المخزون وتفاؤل المستثمرين   3النفط يسجل ذروة 

ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب لألسبوع الرابع على التوالي يوم  
الجمعة، متمسكة بأعلى مستوياتها في ثالثة أشهر بعد بيانات جديدة  
أظهرت تراجع مخزونات الخام األمريكية أكثر من المتوقع بكثير، في  

موجة صعود في سوق األسهم قرب نهاية السنة بأرقام   حين تدعمت
اقتصادية قوية وتفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الواليات المتحدة  

 68.16سنتا ليتحدد سعر التسوية عند  24والصين.وصعد خام برنت 
دوالر للبرميل، أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر أيلول. وصعد خام  

.وزاد خام غرب تكساس  2018مئة منذ نهاية  بال  27القياس العالمي حوالي  
دوالر للبرميل، وهي ذروة ثالث    61.72الوسيط أربعة سنتات ليغلق على  

بالمئة هذا العام.تراجعت    36سنوات أيضا. وخام القياس األمريكي مرتفع  
مليون برميل على مدى األسبوع المنتهي    5.5مخزونات الخام األمريكية  

مليون برميل، حسبما قالت إدارة    441.4إلى    ديسمبر كانون األول   20في  
معلومات الطاقة. وفاق التراجع بكثير توقعات المحللين التي كانت  

مليون برميل.وقال جوش جرافيز، كبير محللي   1.7النخفاض قدره 
السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو، ”المخزونات تدفع للمراهنة  

ة أسعار األسهم قرب نهاية السنة  على ارتفاع األسعار،“ مضيفا أن قفز
ساعدت أيضا في رفع أسعار النفط مع تحسن ثقة المستهلكين هذا  
الشهر.وتابع ”إنها موجة صعود يحركها بابا نويل. الناس تشتري المزيد  
مما يقود بشكل غير مباشر أسعار النفط لالرتفاع.“وارتفعت مؤشرات  

 500اب ستاندرد اند بورز األسهم األمريكية قليال يوم الجمعة، مع اقتر
. وتخطى ناسداك مستوى  1997من تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ 

التسعة آالف نقطة للمرة األولى يوم الخميس.وقالت بيكر هيوز لخدمات  
الطاقة في تقرير مهم لها يوم الجمعة إن شركات الطاقة األمريكية أوقفت  

ارات العاملة خالل  عمل ثمانية حفارات نفطية، في أول خفض لعدد الحف
ثالثة أسابيع، مع مضي المنتجين في خططهم لتقليص اإلنفاق.وكانت  
أحجام التداول هزيلة. لكن بيانات جديدة أظهرت ارتفاع أرباح الشركات  
الصناعية في الصين إلى أعلى مستوياتها خالل ثمانية أشهر في نوفمبر  

ات المتحدة، أظهر  تشرين الثاني حسنت المعنويات بسوق النفط.وفي الوالي 
مسح يوم الخميس مستوى قياسيا لمشتريات موسم العطالت التيتجاوزت  

المصدر: .توقعات المحللين مما رفع األسهم األمريكية إلى مستويات جديدة

 رويترز

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,078.00 1.39% السعودية

 DFMGI 3,891.00 0.62% دبي

 ADI 41,529.00 -0.11% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,811.00 -0.08% الكويت 

 BSEX 728.00 0.55% البحرين

 GENERAL 3,220.00 -0.20% قطر 

 MASI 11,556.00 -0.60% المغرب 

 TUN20 51,147.00 0.24% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,240.02 0.00% أمريكا 

 S&P 500 41,467.23 -0.26% أمريكا 

 NASDAQ 28,645.26 0.08% أمريكا 

 FTSE 100 17,168.21 -0.07% لندن

 DAX 7,644.90 0.17% أمانيا

 Nikkei 225 3,036.65 1.05% اليابان

 %0.08- 0.50 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 



 

 

 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 الشمس لالسكان والتعمير 

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

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 30/12/2019 25/12/2019 جنيه للسهم  0.25القسط األول  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

 31/12/2019 21/10/2019 جنيه للسهم القسط الثانى 1 والصناعات الكيماويةابوقير لالسمدة 

 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 للسهمجنيه  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

 امون لالدوية 30/12/2019
غير و عادية

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

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

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

 محافظة الجيزة  –مدينة السادس من اكتوبر 

 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة 30/12/2019

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

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

 محافظة القاهرة (  – ة ارامكس شرك

 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  –( متفرع من طريق النصر 

 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 
81.9 -1.27 9.21 214,484 17,588,938 85.00 57.26 38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 

14.90 -0.40 9.15- 1,162,500 17,373,414 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.24 0.37 16.94- 540,946 4,427,101 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 

1.30 1.48 21.04 172,705 223,174 1.59 1.07 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

11.20 -0.44 38.12- 407,403 4,565,561 19.09 10.90 4.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 

16.70 -2.05 10.96 447,045 7,576,668 20.60 14.32 4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 

44.00 0.16 7.29 21,086 925,685 48.10 40.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 

10.20 -0.29 18.98- 799,698 8,148,553 15.84 10.10 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.50 -0.58 24.44- 126,235 1,094,230 14.50 7.80 2.47% 
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 

4.85 0.83 27.72- 1,498,546 7,162,043 6.42 4.00 2.37% 
  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
CCAP 

2.44 6.09 31.07- 19,762,858 47,380,308 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 

13.45 -1.32 0.37 448,987 6,038,680 18.00 12.70 1.84% 

 سينا فارماابن 
ISPH 

9.10 -2.47 10.78- 348,931 3,240,851 11.97 8.27 1.68% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

13.89 -0.07 59.66 1,500 20,835 13.90 8.01 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا 
CLHO 

5.90 0.85 28.54 460,849 2,660,625 7.06 4.55 1.60% 

 للتعمير بالم هيلز 
PHDC 

1.80 -1.26 17.19- 6,161,530 11,130,518 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 

23.98 -0.95 31.47 126,943 3,049,552 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

100.25 -0.74 15.04- 22,951 2,319,179 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقيون للسجاد 
ORWE 

10.30 -0.96 0.96- 82,427 850,412 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC 

3.70 -0.27 40.61- 748,548 2,751,990 6.66 3.55 1.19% 

 سيدى كرير للبتروكيماويات
SKPC 

9.12 -0.22 46.98- 441,577 4,025,034 21.30 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 
5.32 -0.93 13.07- 1,071,829 5,732,622 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.65 1.22 4.73- 1,238,722 8,264,072 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.84 3.27 13.94- 1,227,007 3,424,497 3.79 2.65 0.84% 

 حديد عز 
ESRS 

10.55 -1.77 41.62- 1,291,597 13,728,912 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 

0.55 -1.45 6.03- 5,575,651 3,053,983 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

2.45 -2.78 40.64 305,293 757,498 3.25 1.66 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  -األسالمي
ADIB 

12.13 -1.22 7.06 39,287 479,512 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.34 1.71 20.42- 696,107 3,744,581 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.37 -1.25 55.28- 658,317 1,575,288 6.19 2.15 0.22% 
 يتداول بالدوالر* السهم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 يرالتقر 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 
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