
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٣١/١٢/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  13,937.26 0.90% 6.92% 336,591,904 66,516,278 378,905,992,011مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,965.58 0.39% -8.57% 373,664,448 92,604,224 453,111,436,990مؤشر ( 
 EGX 70 (  528.81 -0.06% -23.78% 68,930,344 36,028,109 191,105,450,296مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,390.95 0.12% -19.47% 405,522,272 102,544,387 570,011,442,307مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   البورصة تعلن موعد إدارج مصر لصناعة الكیماویات بعد

  الزیادة المجانیة
   البورصة تعلن الحدود السعریة لحق اكتتاب بلتون خالل جلسة

  اإلثنین
  ملیون   ٣١اسمنت بورتالند طرة تبیع أفران وطواحین بقیمة

  جنیھ
 أشھر  ٩ملیون جنیھ خسائر حدید عز في   ٨٤٨  
 أشھر  ٩ملیون دوالر خسائر ماریدیف في   ٩٫٥٥  
   األھلي لالستثمارات تنضم لمجلس إدارة مصر للزیوت

  والصابون 
  ٢٩إلى  ٪ ٢٤مصر تخفض رسوم استخدام شبكة الغاز بنحو  

  سنتا للملیون وحدة 
  ارتفاع مرتقب في أسعار حدید التسلیح ینایر المقبل  
  ً لتجمیع البیانات المالیة  البورصة المصریة تطور برنامجا

  لشركات الوساطة المالیة
   مصر..تحریر أسعار الوقود یخفض استھالك المواد البترولیة

  ٢٠١٩خالل  ٪٣٫١
   التنمیة الصناعیة» تعتمد خفض سعر الفائدة ألقساط األراضي»

  مطورین صناعیین ٤لـ 
  جھاز حمایة المنافسة المصري یقر استحواذUber   على

Careem    
 لضوء تبدأ تنفیذ مشروع إنارة میدان التحریرالصوت وا  
  ینایر ٣١جونسون: سنغادر االتحاد األوروبي في  
   المركزي الصیني یقرر تعدیل سیاسة الفائدة على القروض في

٢٠٢٠  
  الذھب عند ذروة شھرین بفعل ضعف الدوالر وضربات أمریكیة  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

  

االسھم التي انخفض    التي ارتفع سعرھا االسھم   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٨  ٩٣  ٧٠  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
البورصة تعلن موعد إدارج مصر لصناعة الكیماویات بعد الزیادة  

 المجانیة
 ٢٠١٩\١٢\٣٠المنعقدة بتاریخ  قررت لجنة قید األوراق المالیة بجلستھا     

الموافقة على قید أسھم زیادة رأس المال المصدر والمدفوع شركة مصر 
ملیون  ٢٩٢،٥ملیون جنیھ الى  ٢٦٠) من MICHلصناعة الكیماویات (
 ٨،١٢٥،٠٠٠ملیون جنیھ موزعة على عدد  ٣٢،٥جنیھ بزیادة قدرھا 

دة ) بالقیمة سھم مجانى لكل سھم اصلى قبل الزیا  ٠٫١٢٥سھم (بواقع 
جنیھ للسھم الواحد تمویال من االحتیاطي القانوني للشركة   ٤االسمیة البالغة  

و الظاھر في قائمة المركز المالى للشركة المنتھى في 
ا بأن الحق في التوزیع المجاني (بواقع ٢٠١٩\٠٦\٣٠ سھم   ٠٫١٢٥.علمً

یوم    مجانى لكل واحد سھم اصلى ) لمشترى السھم حتى نھایة جلسة تداول 
، على أن تدرج اسھم الشركة بعد الزیادة ٢٠٢٠\٠١\١٣االثنین الموافق 

المجانیة على قاعدة البیانات مع تحدید سعر مرجعى على اسھم الشركة 
.وذلك  ٢٠٢٠\٠١\١٤اعتبارا من بدایة جلسة تداول یوم الثالثاء الموافق 

را  االف جنیھ مصرى ، نظ ١٠مع توقیع التزام مالي على الشركة قدره 
) من قواعد قید وشطب االوراق المالیة المالیة   ٤٨لمخالفتھا الحكام المادة (

بالبورصة المصریة ، طبقا لعقد تنظیم قید االوراق المالیة بجداول 
البورصة المصریة و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مھلة لسداد  

لجنة القید مع  یوم تبدأ من تاریخ اخطارھا بقرار    ١٥االلتزام المالي مدتھا  
  اخطار الھیئة العامة للرقابة المالیة بموقف الشركة العمال شئونھا.

 البورصة تعلن الحدود السعریة لحق اكتتاب بلتون خالل جلسة اإلثنین 
أعلنت البورصة المصریة الیوم الحدود السعریة لحق اكتتاب شركة   

تداول الیوم  ) خالل جلسة  BTFH_R2) (BTFHبلتون المالیة القابضة (
 ٠٫٦٠١.أعلى سعر مسموح للحق في نھایة الیوم ٣٠/١٢/٢٠١٩الموافق 

حدود االیقاف المؤقت لصعود   %  ١٥١٫٦٨جنیھ مصري وبنسبة صعود 
جنیھ  ٠٫٠٠١أقل سعر مسموح للحق في نھایة الیوم . % ٧٥٫٨٤الحق 

  . ٪٥٠حدود االیقاف المؤقت لھبوط الحق ٪١٠٠مصري وبسبة ھبوط 

  ملیون جنیھ ٣١د طرة تبیع أفران وطواحین بقیمة اسمنت بورتالن 
قالت شركة أسمنت بورتالند طرة، إنھا أتمت عملیة البیع لبعض البنود  
المعروضة في المزاد العلني الذي عقد لبیع األفران والطواحین القدیمة 

دیسمبر.وأوضحت الشركة في بیان  ١٦الخاصة بمصنع طره فقط، یوم 
لبورصة مصر یوم االثنین، أن اجمالي العائد من بیع بعض البنود  

ملیون جنیھ.وكانت أسمنت بورتالند   ٣٠٫٧في المزاد بلغت المعروضة 
دیسمبر  ١٦طره المصریة، عقدت المزاد العلني یوم االثنین الموافق 

الجاري لبیع األفران والطواحین القدیمة الخاصة بمصنع طره فقط  
، باإلضافة إلى بیع بعض الخردة لصالح ٢٠١٣والمتوقفة عن العمل منذ 
ً لقرار الجمعیة العامة غیر شركات المجموعة.یشار  أن قرار البیع طبقا

ً في ٢٠١٨سبتمبر  ١٦العادیة المنعقدة یوم  .وكانت الشركة عقدت مزادا
أغسطس الماضي لبیع تلك األفران ولكنھا رفضت نتیجة المزاد لعدم  

 ٥١٦٫٥٦الوصول إلى السعر المناسب.وحققت الشركة خسائر بلغت 
حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر 

.وتراجعت مبیعات  ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٩٫٦بلغت 
ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت   ٤٨٨٫٥الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس   ٨٣٥٫١٦
ھ خالل الربع الثالث  ملیون جنی ٥٥٫٣ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت 

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

   ١٩٫٥٢    ١٨٫٠٠  المشروعات الصناعیة والھندسیة 
   ٩٫٩٧    ٢٨٫٧٩  الوطنیة لالسكان 

  ٩٫٩٥    ١٫٦٥  سبینالكس 
  ٨٫٣١    ١٠٫٩٥  االسكندریة لتداول الحاویات 

  ٦٫٦٨    ٤٫٦٣  سي اي كابیتال القابضة 

 

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

 -٣٤٫٤٢    ٥٫٠٥   القومیة لالسمنت 
 -٩٫٩٧    ٣٫٣٤  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

 -٩٫٩٠    ٤٫٥٥  جولدن تكس 
 -٩٫٥٦    ٨٫١٤  دلتا للطباعة والتغلیف 

 -٧٫٠٠    ٨٫٥٠  الرواد 

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   التداولقیمة   السھم 

  ٨٢٫٩٥    ٦٧،٧٢٣،٥١٢  البنك التجاري الدولي 
  ١٫٧٧    ٤٥،٥٦٥،٠٨٠  بالم ھیلز 

  ٦٫٨٠    ٢٥،٥٩٧،٤١٦  اوراسكوم للتنمیة مصر 
  ١٠٫٠٧    ٢١،٢٤١،١٧٨  المصریة لالتصاالت 

  ٢٫٤٣    ٢٠،٩٤٥،٦٩٠  القلعة 

  

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

  ١٫٧٧    ٢٥،٨٢٤،٣٥٥  بالم ھیلز 
  ٠٫٦٠    ١١،٤٢٠،٠٤٦  بورتو القابضة 

  ٢٫٤٣    ٨،٦٢٨،٣٣٤  القلعة 
  ٠٫٢٩    ٨،٢٠٧،٠٤٦  العربیة لالستثمارات 

  ٠٫٥٥    ٥،٨٤٢،٤٠٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ بالربع المقارن  ١٧٫٤من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 
  المصدر: مباشر.٢٠١٨من 

  أشھر  ٩ملیون جنیھ خسائر حدید عز في   ٨٤٨

أظھرت المؤشرات المالیة المستقلة لشركة حدید عز، خالل فترة التسعة 
لى أساس  ، تحولھا للخسائر ع٢٠١٩أشھر المنتھیة في سبتمبر 

سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم االثنین، أنھا حققت  
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ٨٤٨خسائر بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٢٢الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وأشارت الشركة إلى أنھ تم تعدیل الرقم المقارن في أرباح الفترة ٢٠١٨

ملیون بسبب تطبیق معیار محاسبة  ١٢٢ملیون إلى  ١١٤من  ٢٠١٨في 
" الخاص بالتأجیر التمویلي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة  إلى ٩"

ملیار جنیھ بالفترة المقارنة  ٦٫١٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بنحو  ٥٫٥١
ملیار جنیھ خالل الستة  ٢٫٤٦.وحققت الشركة خسائر بلغت ٢٠١٨من 

ملیون جنیھ  ١٤٨٫٥لمنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت أشھر ا
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت  ٢٠١٨بالنصف األول من  

ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت   ٢٥٫٩مبیعات الشركة خالل الفترة إلى 
ملیار جنیھ في النصف األول من العام الماضي.وعلى أساس ربعي،    ٢٥٫٤
،  ٢٠١٩ملیار جنیھ بالربع الثاني من  ١٫١٩الشركة خسائر بلغت حققت 

ملیون جنیھ في الربع المقارن من  ٣٨٫١٨مقابل خسائر بلغت 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل النصف االول، حققت  ٢٠١٨

 ٢٢٨٫٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٥٧٦٫٢الشركة خسائر بلغت 
  المصدر: مباشر.٠١٨٢ملیون جنیھ في النصف األول من 

 أشھر  ٩ملیون دوالر خسائر ماریدیف في   ٩٫٥٥

 -أظھرت القوائم المالیة المستقلة لشركة الخدمات المالحیة والبترولیة 
ماریدیف، خالل التسعة أشھر المنتھیة في سبتمبر الماضي، تحولھا  
للخسائر على أساس سنوي.وذكرت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم  
االثنین، أنھا حققت خسائر خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي 

ملیون   ١٫٠٤ملیون دوالر خالل الفترة، مقابل صافي ربح بلغ    ٩٫٥٥بقیمة  
.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة ٢٠١٨دوالر بالفترة المقابلة من 

ة من ملیون دوالر بالفترة المقارن ٥٧٫٢٤ملیون دوالر مقابل  ٤٧٫٩إلى 
ملیون   ٥٫٩العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بقیمة  

ألف  ٩٥٧٫٤، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩دوالر خالل الربع الثالث من 
. یشار إلى أن الشركة حققت خسائر ٢٠١٨دوالر بالربع المقارن من 

، مقابل أرباح ٢٠١٩ملیون دوالر خالل الستة أشھر األولي من    ٤٫٥بلغت  
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون دوالر في الفترة المقارنة من  ١٧٫٠٨ت بلغ

االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 
ملیون دوالر بالنصف  ١١٢٫٧ملیون دوالر، مقابل إیرادات بلغت  ٨٠٫٥

  المصدر: مباشر.٢٠١٨األول من 
  

  لالستثمارات تنضم لمجلس إدارة مصر للزیوت والصابون األھلي 
شھدت الجمعیة العمومیة المنعقدة أمس لشركة مصر للزیوت  
والصابون، انضمام شركة األھلى لالستثمارات، إلى مجلس إدارة  

مقاعد.ومنذ شھرین قررت الھیئة   ٣شركة الزیوت، والحصول على  
رار انتخاب مجلس إدارة  العامة للرقابة المالیة، الموافقة على وقف ق

شركة مصر للزیوت والصابون، بناء على شكوى مقدمة من الممثل 
  القانوني لشركة األھلي لالستثمارات بطلب وقف القرار. 

  أحمد عبدالحافظ ضمن ممثلى األھلي بعضویة مصر للزیوت

وأعلنت مصر للزیوت والصابون، إعادة تشكیل مجلس اإلدارة،  
الستثمارات بمجلس اإلدارة، وھم أحمد  ممثلین لألھلى ل  ٣ودخول 

عبدالحافظ، وأحمد عبدالحمید الصادق، ویمن أحمد ضیاء، إضافة  
مقاعد أخرى  ٣ممثلین للشركة القابضة للصناعات الغذائیة، و ٣لـ 

ما بین شركة مصر للتأمین، واتحاد العاملین.یبلغ رأسمال مصر  
م بقیمة مالیین سھ ٦ملیون جنیھ، موزعة على  ٦٠للزیوت نحو 

جنیھا.وتعود   ٢٠جنیھات، فیما كان آخر تداول بسعر  ١٠اسمیة 
ملكیة “األھلى لالستثمارات” لرجل األعمال أحمد ضیاء الدین  
حسین، وتملك حصصا مؤثرة فى العدید من الشركات، منھا مطاحن  
شرق الدلتا، وسیمو للورق، وقناة السویس لتوطین التكنولوجیا،  

  ومطاحن مصر الوسطى. 

  ة عرض الشراء اإلجبارى أزم

ً دراسة األھلى لالستثمارات تقدیم تظلم   وكانت المال قد نشرت سابقا
بالھیئة العامة للرقابة المالیة لالعتراض على قرار األخیرة بإلزامھا  
بتقدیم عرض شراء إجبارى لكامل أسھم “مصر للزیوت  

من رأسمال األخیرة،   ٪٣٣والصابون”جاء ذلك بعد تجاوز حصتھا  
مجمدة، وھى النسبة التى تفوق الحصة القانونیة   ٪٣٫١نب بجا

  المقررة.

  ھیكل ملكیة مصر للزیوت

ً آلخر إفصاح مرسل من “مصر للزیوت” للبورصة، تملك   ووفقا
% من رأسمالھا، ویتوزع باقى ھیكل    ٣٦٫١“األھلى لالستثمارات”  

% التحاد    ١٦٫٦للقابضة للصناعات الغذائیة، و  ٪٢٧الملكیة بواقع  
لمصر لتأمینات   ٪٣٫٦لمصر للتأمین، و ٪٤عاملین بالشركة، وال

% للمساھم رشاد أنیس، وباقى األسھم مملوكة لعدد من    ٣الحیاة، و
المساھمین األفراد والمؤسسات المالیة.وتابعت مصادر مقربة من 
األھلى لالستثمارات: فى حالة رفض التظلم أمام اللجان المختصة  

قامة دعوى أمام القضاء اإلدارى تحتوى بالھیئة، ستتجھ “األھلى” إل
على المطالب نفسھا.وخالل الربع األول من العام العام المالي  

، ٪٢٥٠، ارتفعت أرباح مصر للزیوت بنحو ٢٠٢٠ -٢٠١٩
ملیون فى الفترة المناظرة من   ١٫٦مالیین جنیھ، مقابل  ٥لتسجل 

یون  مل ٣٩٢٫٨العام المالى السابق.وارتفعت إیرادات الشركة إلى 
  المصدر: المالملیون جنیھ. ٣٠٠جنیھ، مقابل 

  
  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
سنتا   ٢٩إلى  ٪ ٢٤مصر تخفض رسوم استخدام شبكة الغاز بنحو 

  للملیون وحدة 
سنتا للملیون   ٢٩إلى    ٪٢٤مصر تخفض رسوم استخدام شبكة الغاز بنحو  

وحدةخفض جھاز تنظیم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام  
سنتا   ٢٩بالمئة لتصل إلى  ٢٤الشبكة القومیة للغازات في البالد بنحو 

أمریكیا لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة وذلك لمدة عام.وقال جھاز 
سوق الغاز على موقعھ اإللكتروني إن تلك الرسوم الموحدة  تنظیم أنشطة

  ستطبق على مستوي الدولة.وكانت مصر حددت في أغسطس  

سنتا   ٣٨رسوم استخدام الشبكة القومیة للغازات في البالد عند  ٢٠١٨
أمریكیا لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة وذلك للسنة األولى.وأصدرت  

ئحة التنفیذیة لقانون یسمح للقطاع الال ٢٠١٨مصر في فبرایر شباط 
قانون  ٢٠١٧الخاص باستیراد الغاز الطبیعي وبیعھ. وأقر البرلمان في 

إنشاء جھاز تنظیم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن یجتذب مشاركة أكبر 
  المصدر: سي إن بي سيللقطاع الخاص بسوق الغاز السریعة النمو.

ً لتجم یع البیانات المالیة لشركات  البورصة المصریة تطور برنامجا
  الوساطة المالیة 

أعلنت البورصة المصریة االنتھاء من تطویر برنامج للربط مع كافة 
شركات الوساطة في األوراق المالیة والذي یتیح تجمیع ونشر البیانات  
المالیة المجمعة الخاصة بقائمتي الدخل والمیزانیة وقائمة التدفقات النقدیة 

ً من القوائم المالیة لشركات الوساطة وقالت البورصة في بیان .إلكترونیا
یوم االثنین، إن ذلك یأتي في إطار حرص إدارة البورصة على استمراریة 
عملیة التطویر التكنولوجي وإتاحة المعلومات عن سوق األوراق المالیة 

ت  لزیادة مستویات الشفافیة في سوق األوراق المالیة المصري.وأضاف 
البورصة، أن ھذه الخطوة تتیح إلدارة البورصة سرعة تجمیع البیانات  
وتحلیلھا للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقي لضمان تحقیق  
قدر إضافي من االستقرار.   وأوضحت البورصة، أنھا تحرص على 
استكمال عملیة بناء قاعدة بیانات كاملة عن سوق األوراق المالیة 

یسمح بتحلیل مؤشرات السالمة المالیة للوسطاء المالیین المصري، بما 
لتحقیق مزید من االستقرار لقطاع الوساطة في األوراق المالیة ومن ثم  
السوق.وخاطبت البورصة كافة شركات الوساطة في األوراق المالیة 
المقیدة بسجالت العضویة بالبورصة إلرسال كافة القوائم المالیة لتجمیعھا  

م إلكتروني جدید طورتھ البورصة، على أن یتم نشر تلك  من خالل نظا
البیانات من خالل الموقع االلكتروني للبورصة المصریة الیوم االثنین،  
وذلك عقب انتھاء جلسة التداول.وتستھدف إدارة البورصة من ھذه 
الخطوة، إتاحة كافة المعلومات المالیة وبصفة مستمرة عن أوضاع 

ق المالیة، من خالل توفیر بیانات عن الربحیة شركات الوساطة في األورا 
والمالءة المالیة لشركات الوساطة.ویتیح البرنامج الجدید لمختلف 
المؤسسات إعداد دراسات تفصیلیة عن قطاع الوساطة في األوراق المالیة،  
وكذلك إعطاء نظرة عامة ألي مؤسسة ترغب في إضافة نشاط الوساطة 

  المصدر: مباشرفي األوراق المالیة لنشاطھا.

 ٪٣٫١مصر..تحریر أسعار الوقود یخفض استھالك المواد البترولیة 
  ٢٠١٩خالل 

قالت وزارة البترول المصریة، إن إجمالي االستھالك من المنتجات  
عن العام   ٪ ٣٫١، انخفض بنسبة ٢٠١٩البترولیة والغاز الطبیعي خالل 

  

  فاع مرتقب في أسعار حدید التسلیح ینایر المقبل ارت 
  تقنین أوضاع مخالفات البناء واحتفاالت الكریسماس یزیدان الركود 

ّع متعاملون ارتفاع أسعار حدید التسلیح بنسبة طفیفة خالل ینایر  توق
ً، وقرار الحكومة األخیر الذى   المقبل، نتیجة صعود الخامات عالمیا
یقضى بفرض رسوم وقائیة على واردات حدید التسلیح وخامات  

.أكد  ٢٠٢٢أعوام بدأت من أكتوبر الماضى حتى أبریل    ٣البیلیت، لمدة  
أبرز شركات الحدید قامت بخفض أسعارھا بشكل طفیف  المتعاملون أن  

جنیھ)، لیتراوح متوسط  ٢٠٠ – ١٥٠خالل دیسمبر الجارى بین (
جنیھ تسلیم أرض مصنع، مع تحرك    ١٠١٠٠  –٩٥٠٠سعر الطن من  

ا منتصف الشھر الجارى إلى   ً ا، مقارنة    ٤٣٠البیلیت صعود ً   ٤٠٠دوالر
ا نتیجة دوالر بدایة الشھر.لفتوا إلى أن سوق الحدی ً ا كبیر ً د یشھد ركود

أسباب أبرزھا توقف حركة البناء فى بعض األماكن لحین وضوح  
الرؤیة الخاصة بتقنین أوضاع البنایات المخالفة وغیرھا، وانشغال  
البعض بالعملیة التعلیمیة مع تزامن احتفاالت رأس السنة وامتحانات  

لعال للصلب،  نصف العام.قال محمد السویفى، المدیر التجارى لشركة ا
  ً ا غیر عادى خالل الفترة الحالیة، فضال ً إن سوق الحدید یشھد ركود
ً النخفاض الطلب.أضاف   عن الھدوء من جانب المنتجیین نظرا
لـ«المال» أن حركة الطلب على الحدید بالسوق المحلیة ال تتخطى  

وأنھ مرتقب أن تعلن شركات الحدید عن أسعارھا خالل   ٢٠%
ً  األسبوع الجاري، وت ا نتیجة تحرك أسعار الخام عالمیا ً ً طفیف شھد ارتفاعا

ا، أو الثبات للحفاظ على حركة   ٤٣٠«البیلیت» لتسجل متوسط  ً دوالر
ا من اإلنتاج   ً ا كبیر ً البیع والشراء.أوضح أن المصانع تمتلك مخزون
ا مع موسم الشتاء.قال خالد   ً نتیجة الركود الذى یعانى منھ البعض، تزامن

لمنتدب لشركة الماسیة لتجارة الحدید، إن سوق  الدجوى، العضو ا 
ا فى المبیعات خالل الفترة الحالیة، وتراكم   ً الحدید بمصر تشھد ركود
البضاعة بالمخازن.أضاف لـ«المال»، أن األسعار مستقرة خالل  

ا بین  ً ا طفیف ً   ٢٥٠ – ١٠٠الشھر الجاري، لكنھا قد تشھد ارتفاعً جنیھا
ا إلى أن طن البیلیت   للطن بدعم صعود خامات المعادن  ً العالمیة، مشیر

ا، مقابل  ٤٣٠یسجل  ً بدایة دیسمبر الحالي.أشار   ٤١٠ – ٤٠٠دوالر
إلى أن جزء كبیر من المشروعات القومیة انتھي، والبعض قام بالتورید  
بالفعل ما خفض من حركة البیع والطلب على الحدید.أكد أن المستھلك  

ا، وتركیز  ً ُّ  ینتظر انخفاض األسعار مجدد ھم فى الوقت الحالى ینصب
على شراء األطعمة والمالبس، واالحتفاالت الخاصة  
بالكریسماس.رفض مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنیة باتحاد  
الصناعات، اإلفصاح عن الطاقات اإلنتاجیة للمصانع، لكن وصفھا  
ً أن سوق الحدید تعانى خالل الفترة الحالیة من   بالمنخفضة، مؤكدا

نتیجة الركود وصعوبة تصریف المنتجات.أكد المصدر  األعباء 
لـ«المال» أن الركود یضغط على المصانع لمحاولة خفض ھامش  
الربحیة كمحاولة لتحریك الطلب، وتشجیع المستھلك على الشراء.قال  
أحد رؤساء شركات إنتاج الحدید، إن بعض المصانع قد توقفت عن  

وتصریف العمالة وصعوبة  اإلنتاج نتیجة األعباء التى تقع علیھا، 
استیراد الخامات إلنتاج حدید التسلیح نتیجة الرسوم التى وضعتھا  
الحكومة على الحدید المستورد.أضاف أن نسبة المبیعات أو حركة البیع  
ً، ما تسبَّب فى تراجع بعض الطاقات   والشراء تحكم المصانع حالیا

غلب المصانع  اإلنتاجیة لبعض المصانع خالل الفترة األخیرة، وأن أ
تسعى للحصول على نسب فى مشروعات العقارات خالل الفترة  



 

 

خیرة من البرنامج السابق كنتیجة مباشرة لقرار الدولة بتطبیق المرحلة األ
اإلصالحي لھیكل تسعیر المنتجات البترولیة وإزالة التشوھات السعریة 
مما ساھم في ترشید االستھالك.وأضافت الوزارة في تقریرھا السنوي 

ملیون طن من المنتجات   ١١٫٧الصادر الیوم االثنین، أنھا استوردت 
وأشارت  .٢٠١٩ملیار دوالر خالل  ٦٫٨بقیمة  ٢٠١٩البترولیة خالل 

الوزارة إلى أن االستیراد جاء الستكمال تغطیة احتیاجات االستھالك  
المحلي من المنتجات البترولیة وتأمین احتیاجات البالد من الغاز 
والمنتجات البترولیة.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم استھالكھ من 

ملیون طن من  ٣٠٫٢ملیون طن، منھا  ٧٦المواد البترولیة یبلغ نحو 
  المصدر: مباشر ملیون طن من الغاز الطبیعي.  ٤٥٫٧المنتجات البترولیة ونحو  

  ٤التنمیة الصناعیة» تعتمد خفض سعر الفائدة ألقساط األراضي لـ »
 مطورین صناعیین

وقع المھندس مجدي غازى رئیس ھیئة التنمیة الصناعیة تعدیالت لمالحق  
الفائدة على أقساط االراض  عقود مع مطورین صناعیین لخفض سعر  ٤

ً من الفائدة المقررة من البنك   ٪٧الصناعیة المستحقة الى  ً بدال سنویا
المركزي المصري لمدة ثالث سنوات أسوة باألراضي الصناعیة.وتم  
توقیع العقود الجدیدة  مع كل من شركة إس دى إم للتطویر واإلدارة المالكة 

لسادات , ووقع عنھا المھندس  لمنطقتین في كال من العاشر من رمضان وا 
احمد السویدى رئیس مجلس اإلدارة , وشركة بیرامیدز لتنمیة المناطق  
الصناعیة, بالعاشر من رمضان ووقعھا المھندس محمد القماح مفوض من 
رئیس مجلس اإلدارة , وشركة بوالریس الزامل لتنمیة المناطق الصناعیة 

إلدارة ، كما سیتم توقیع  بالسادات ووقعھا تونش أوزكان رئیس مجلس ا
مصر بمدینة السادات خالل   – تعدیل العقد الخامس مع شركة سي بي سي  

أیام .وقال غازي ان التعدیالت جاءت تنفیذا لقرار مجلس الوزراء بجلستھ 
والذي نص على تقسیط ثمن األراضي  ١٩/٦/٢٠١٩بتاریخ  ٤٥رقم 

ً من الفائدة    ٪٧الصناعیة بنسبة فائدة   ً بدال المقررة من البنك المركزي سنویا
المصري بعد صدور القرار ولمدة ثالث سنوات , مؤكدا ان القرار یھدف 
الى تشجیع االستثمار والتنمیة الصناعیة والتوسع في انشاء المناطق  
والمجمعات الصناعیة الجدیدة , وذلك من خالل التیسیر على المستثمر 

ناعیة.وأوضح غازي ان الصناعي فیما یتعلق بسداد أقساط األراضي الص
خفض الفائدة بالنسبة للمطورین الصناعیین سینعكس باإلیجاب على 
المستثمر النھائي المتعامل معھ, حیث یتوجب على المطورین بمقتضى 
العقد تطبیق ذات النسبة الواردة بقرار رئیس مجلس الوزراء على 

صت ما  األراضي التي یتم بیعھا للصناع.كانت التنمیة الصناعیة قد خص
مطورین صناعیین في مدینتي  ٥العام الماضي ل  ٢ملیون م ٨یقرب من 
) والعاشر من ٢ملیون م ٣٫٩مطورین على مساحة اجمالیة  ٣السادات (
) وقد تم تسلیم األرض  ٢ملیون م ٣مطورین على مساحة  ٢رمضان (

  المصدر: أموال الغدللمطورین خالل النصف االول من العام الجارى .

  

  

  

  

 

المقبلة.كشف االتحاد العربى للحدید والصلب، عن أن استھالك مصر  
، الذى شھد أعلى استھالك فى تاریخ ھذه  ٢٠٠٩حالیا أقل من عام 

بینما تستھلك المشروعات    ٥٠الصناعة، ویستحوذ األفراد منھا على %
ا إلى   ٣٠یة التحتیة شاملة المدن الجدیدة واإلنفاق %القومیة والبن ً الفت

ملیون طن، وأن اإلنتاج الفعلى   ١٤٫٢أن الطاقات اإلنتاجیة تصل إلى 
ملیون طن، كما یبلغ فائض اإلنتاج فى السوق ملیون   ٧٫٧یصل إلى 

  المصدر: المال.٢٠١٧طن منذ 

على   Uberجھاز حمایة المنافسة المصري یقر استحواذ 
Careem    

قال جھاز حمایة المنافسة المصري إنھ أقر استحواذ مجموعة أوبر  
لتطبیقات حجز سیارات األجرة على شركة كریم المنافسة لھا على  
المستوى اإلقلیمي بعد موافقتھ على مجموعة من االلتزامات اقترحتھا  

ن الوالیات المتحدة مقرا لھا.وكانت أوبر  المجموعة التي تتخذ م
ملیار دوالر في مارس   ٣٫١استحوذت على كریم في صفقة قیمتھا 

وستصبح .الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في ینایر المقبل
كریم وحدة مملوكة بالكامل ألوبر لكنھا ستواصل العمل باسمھا  

  يالمصدر: سي إن بي س التجاري وإدارتھا المستقلة.

 الصوت والضوء تبدأ تنفیذ مشروع إنارة میدان التحریر
بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسیاحة  
والفنادق التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، في تنفیذ مشروع إنارة  
میدان التحریر ضمن خطة تطویره التي تتعاون في تنفیذھا عدد من  

ذا في إطار توجیھات الرئیس عبد الفتاح  الجھات الحكومیة.یأتي ھ
السیسي بتطویر القاھرة الخدیویة، وتوجیھ رئیس الوزراء بوضع  
تصور لتطویر وإحیاء میدان التحریر، الذي یعد أشھر المیادین في  
مصر لیظھر في أبھى صورة لیكون مزارا ضمن المزارات األثریة  

ف من  والسیاحیة.وقامت شركة مصر للصوت والضوء وفق تكلی
بالبدء في أعمال المرحلة األولى من مشروع إنارة   – مجلس الوزراء 

المیدان بتورید وتركیب وحدات اإلضاءة الخارجیة الخاصة بالمتحف  
المصري بالتحریر والحدیقة الخاصة بھ، وكذلك وحدات اإلضاءة  
الخاصة بالمیدان والمسلة.ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانیة تورید  

حدات اإلضاءة الجمالیة لواجھات العقارات المطلة على  وتركیب و
میدان التحریر.. ویتم تمویل مشروع اإلنارة من خالل ھیئة المجتمعات  

  المصدر: حابىالعمرانیة الجدیدة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ینایر ٣١جونسون: سنغادر االتحاد األوروبي في 

المتحدة وزعیم المحافظین بوریس جونسون شدد رئیس وزراء المملكة 
.وكتب  ٢٠٢٠على مغادرة بالده عضویة االتحاد األوروبي في بدایة عام 

األحد، أن  بوریس جونسون في تغریدة على حسابھ الخاص في تویتر 
ینایر لعام   ٣١بریطانیا ستخرج من عضویة االتحاد األوروبي في 

وف یستثمرون ملیارات  .وأعلن رئیس الوزراء البریطاني أنھم س٢٠٢٠
الدوالرات في سبیل خدمة الصحة الوطنیة.ومن المقرر تنفیذ البریكست  

ً مع االتحاد   ٣١یوم  ینایر لكن ال تزال الصفقة التي تم التوصل لھا مؤخرا
وأشار جونسون إلى .األوروبي تنتظر تمریرھا من قبل البرلمان البریطاني

وتوحید البالد.وبحلول  أن الحكومة ستعمل على رفع مستوى المعیشة
ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الجنیة اإلسترلیني أمام   ١٠:٣٨الساعة  صباحا

المصدر: دوالر. ١٫٣١١٩بالمائة لیصل إلى  ٠٫٣الدوالر األمریكي بنسبة 

  مباشر

 ٢٠٢٠المركزي الصیني یقرر تعدیل سیاسة الفائدة على القروض في 
الفائدة األساسي على القروض  یعتزم بنك الشعب الصیني استخدام معدل 

كمعیار جدید لتسعیر القروض الحالیة ذات الفائدة المتغیرة، في خطوة من 
شأنھا المساعدة في خفض تكالیف االقتراض ودعم النمو االقتصادي.وقال 

األحد، إنھ  البنك المركزي في الصین خالل بیان على موقعھ اإللكتروني
ً من   ات المالیة من توقیع عقود قروض ذات  ینایر سیتم منع المؤسس  ١بدایة

فائدة عائمة "متغیرة" بناءً على المعیار السابق.وأوضح المركزي الصیني 
أن القروض ذات الفائدة المتغیرة باستثناء قروض المنازل لألفراد، والتي 

سیتم تسعیرھا بما یتماشى مع معدل الفائدة  ٢٠٢٠تم توقیعھا قبل عام 
ت بكین في العام الحالي عن مجموعة من األساسي على القروض.وكشف

اإلجراءات داعمة للنمو االقتصادي الذي یعاني من التباطؤ، بما في ذلك  
خفض الضرائب ومزید من اإلنفاق على البنیة التحتیة وتقلیل كمیة السیولة 
التي یجب أن تحتفظ بھا البنوك في احتیاطیاتھا وكذلك معدالت الفائدة على 

ً لنظام الفائدة الجدید الذي تم  .زیز االئتماناإلقراض من أجل تع وطبقا
الكشف عنھ في أغسطس الماضي، فإن معدل الفائدة الرئیسي على 
القروض یرتبط بتسھیالت االقتراض متوسطة اآلجل، وھو ما یمثل معدل 
الفائدة الرئیسي للسیاسة في بنك الشعب الصیني.وكان البنك المركزي 

لى القروض لمدة عام في سبتمبر الماضي خفض معدل الفائدة األساسي ع
ً إلى  ٤٫٢٠إلى  بالمائة.أما معدل الفائدة  ٤٫١٥بالمائة ثم خفضھ مجددا

 ٤٫٨٠أعوام، فیقف عند مستوى  ٥األساسي على القروض لمدة 
بالمائة.كما قلص معدل الفائدة على تسھیالت اإلقراض لمدة عام في نوفمبر 

ً إلى بالمائة.وشھد اقتص ٣٫٢٥الماضي إلى  بالمائة في  ٦اد الصین تباطؤا
ً لكن من  ٣٠الربع الثالث من العام الحالي، وھي أدنى وتیرة نمو في  عاما

إلى  ٦المتوقع أن یكون األداء االقتصادي في مجمل العام یتراوح بین 
ً من    ٦٫٥ مارس المقبل، فإن   ١بالمائة.وأشار البنك المركزي إلى أنھ بدایة

اوض مع العمالء حول شروط تحویل معیار المؤسسات المالیة ستتف
التسعیر على قروضھم إلى معدل الفائدة األساسي.وأضاف البنك أن حوالي 

بالمائة من القروض الجدیدة یتم تقییمھا بمعدل الفائدة األساسي على  ٩٠
القروض لكن القروض ذات الفائدة المتغیرة الحالیة ال تزال مسعرة على 

ائدة على اإلقراض.وذكر المركزي الصیني أنھ أساس المعیار السابق للف 
المصدر: یجب إتمام عملیة تحویل معیار التسعیر قبل نھایة أغسطس الماضي.

 مباش

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,090.00  0.21% السعودیة 

 DFMGI 3,954.00 1.63%  دبي
 ADI 41,410.00 -0.36% ابوظبي
 MARKET-IXP 1,813.00 0.13% الكویت 

 BSEX 728.00 0.55% البحرین 
 GENERAL 3,223.00 0.01% قطر 

 MASI 11,492.00 -0.56% المغرب 
 TUN20 51,398.00 0.49% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,221.29  -0.58% أمریكا 
 S&P 500 41,449.06  -0.26% أمریكا 
 NASDAQ 28,462.14 -0.64% أمریكا 

 FTSE 100 17,098.56 -0.41% لندن 
 DAX 7,587.05  -0.76% أمانیا 

 Nikkei 225 3,049.70  0.32% الیابان 
 %0.46- 0.50 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

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

 الذھب عند ذروة شھرین بفعل ضعف الدوالر وضربات أمریكیة 
ارتفعت أسعار الذھب ألعلى مستوى فیما یزید عن شھرین یوم    

االثنین وسط تعامالت ضعیفة في نھایة العام في حین نزل الدوالر  
الشرق  األمریكي بینما دفعت الضربات العسكریة األمریكیة في 

األوسط المستثمرین لالتجاه إلى المعدن الذي یُعد مالذا آمنا.وزاد  
دوالر لألوقیة    ١٥١٣٫٢٩بالمئة إلى    ٠٫٢الذھب في التعامالت الفوریة  
بتوقیت جرینتش. وفي وقت سابق   ٠٦٣٣(األونصة) بحلول الساعة 

أكتوبر تشرین األول   ٢٥من الجلسة، سجل الذھب أعلى مستوى منذ 
دوالر. وفي المعامالت اآلجلة في الوالیات المتحدة،   ١٥١٥٫٨٠عند 

دوالر.ویوم األحد،   ١٥١٦٫٦٠بالمئة إلى  ٠٫١نزل المعدن األصفر 
نفذ الجیش االمریكي ضربات جویة ناجحة في العراق وسوریا  
استھدفت جماعة مدعومة من إیران ما أدى لضبابیة في األسواق  

مارا آمنا في أوقات الضبابیة  وتوترات جیوسیاسیة.ویُعتبر الذھب استث
الجیوسیاسیة واالقتصادیة.كما دعم الذھب انخفاض الدوالر مقابل سلة  
من العمالت المنافسة ما یجعل المعدن األصفر أرخص لحائزي  
العمالت األخرى.وعلى صعید المعادن النفیسة األخرى، ارتفعت  

  ٠٫٧التین دوالر لألوقیة، بینما زاد الب ١٧٫٩٢بالمئة إلى  ٠٫٩الفضة 
  ١٩٠٣٫٣٩بالمئة إلى  ٠٫١دوالرا. وفقد البالدیوم  ٩٥١بالمئة إلى 

  دوالر لألوقیة.



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠٢٠/ ٠٦/٠١  ٢٠٢٠/ ٠٥/٠١  واحد سھم مجاني لكل سھم اصلي   دایس للمالبس الجاھزة 
  ٢٠٢٠/ ١٤/٠١  ٢٠٢٠/ ١٣/٠١  سھم مجاني لكل سھم اصلي  ٠٫١٢٥  الكیماویات مصر لصناعة  

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ للسھم القسط الثانى  ١  ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٠٤٢٨٩٧٠٧٤٥  القاھره لإلستثمار والتنمیة العقاریھ 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٢  ٢٠١٩/ ٢٦/١٢  جنیھ للسھم  ٠٫٨٠٠  القاھرة للخدمات التعلیمیة 
  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثانى   قناة السویس للتأمین 

  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١  جنیھ للسھم  ٠٫١٩٠  لالستثمارات المالیة رایة القابضة 
  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  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط الثانى   التكنولوجیا قناة السویس لتوطین 

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط السادس   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

  محافظة الجیزة  –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى   ٤٣بمقر الشركة الكیلو   غیر عادیة   اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٠٢٠/ ٠٤/٠١

طریق مصر   -  A1المنطقة الصناعیة  - مدینة العاشر من رمضان  -بمصانع الشركة   عادیة   الوطنیة لمنتجات الذرة   ٢٠٢٠/ ٠٨/٠١
  ٦٧الكیلو  - االسماعیلیة الصحراوي 

  الجیزة  - المھندسین    –شارع وادى النیل  ٢لكائن  بمقر الشركة ا  عادیة   برایم القابضة لالستثمارات المالیة  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١
  القاھرة  - عابدین   -ش الجمھوریة    ١٧بمقر نادي الشركة الكائن في    غیر عادیة   مصر لالسواق الحرة   ٢٠٢٠/ ١٢/٠١

غیر  و  عادیة  مطاحن ومخابز االسكندریة  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١
  القاھرة  - السواح میدان  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة 

  القاھرة  - میدان السواح  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن مصر الوسطي   ٢٠٢٠/ ١٣/٠١

غیر  و  عادیة  مطاحن ومخابز شمال القاھرة   ٢٠٢٠/ ١٣/٠١
  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة 

وثائق شركة صندوق استثمار المصریین    ٢٠٢٠/ ١٥/٠١
  لالستثمار العقارى 

  الجیزة  – اكتوبر   ٦  –القریة الذكیة   –الحي المالي   –١٣٥Bبمقر الشركة بالمبني رقم   عادیة 

  محافظة الجیزة  –الصحراوى  غرب طریق مصر اسكندریة  ٤٣بمقر الشركة الكیلو   عادیة   اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١

طریق المعادي العین السخنة (بمصنع القطامیة التابع لشركة    ٣٠بمقر الشركة الكائن في ك    عادیة   السویس لالكیاس   ٢٠٢٠/ ١٦/٠١
  السویس لألسمنت ) 

  ة القاھر – القاھرة الجدیدة  – بفندق تریومف بالتجمع الخامس   عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠٢٠/ ١٦/٠١
  دقھلیة  - المنصورة   – المشایة السفلیة  –بفندق مارشال الجزیرة    عادیة   الدولیة لألسمدة والكیماویات   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١
  الجیزة  - الدقي   - بمقر الشركة اول ش نادي الصید   عادیة   العربیة الستصالح االراضي   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١
  القاھرة   –رملة بوالق  – كورنیش النیل  ٢٠٠٥ – ابراج نایل سیتى بفندق فیرمونت   عادیة   نایل سیتي لالستثمار   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١

  



 

 

  )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  

 (%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 83.0 1.15 10.61 817,479 67,723,512 85.00 58.40 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

15.38 2.95 6.22- 413,685 6,345,224 18.78 14.50 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

8.15 -0.37 17.84- 825,709 6,771,413 12.17 8.03 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.30 0.77 21.23 462,578 607,890 1.59 1.07 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

11.26 0.45 37.79- 783,772 8,818,525 19.09 10.90 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

16.81 -0.83 11.69 1,201,525 20,420,130 20.60 14.99 4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 

44.40 1.14 8.27 24,622 1,086,841 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

10.07 -1.18 20.02- 2,105,276 21,241,178 15.84 10.00 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.80 1.50 21.78- 935,954 8,243,879 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.85 1.46 27.72- 2,531,529 12,374,050 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.43 1.25 31.36- 8,628,334 20,945,690 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

13.25 -1.49 1.12- 1,006,980 13,427,619 18.00 12.70 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

9.35 0.65 8.33- 1,546,398 14,601,841 11.97 8.27 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.80 -0.72 58.62 319,220 4,429,563 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

5.95 3.12 29.63 2,128,821 12,738,771 7.06 4.55 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.77 -2.22 18.62- 25,824,355 45,565,080 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

23.95 -0.29 31.30 260,414 6,236,244 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

100.05 -0.99 15.21- 35,060 3,520,052 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.50 1.74 0.96 132,903 1,392,996 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.66 -0.54 41.25- 541,615 1,993,004 6.66 3.55 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

9.09 -0.33 47.15- 441,268 4,021,635 21.30 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
5.25 -1.87 14.22- 1,641,604 8,689,356 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.80 1.95 2.58- 3,797,020 25,597,416 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.85 2.15 13.64- 2,641,480 7,560,556 3.79 2.65 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

10.51 -1.13 41.84- 383,486 4,072,755 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.55 0.37 5.17- 5,842,400 3,207,440 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.41 -2.82 38.35 349,820 849,346 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.20 -0.08 7.68 67,734 822,940 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.37 -0.19 19.97- 437,467 2,369,995 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.35 -1.67 55.66- 387,770 916,972 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

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

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

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

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


