
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٢/٠١/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30 (     13,961.56  0.17% 7.10%مؤشر ( 
        
463,697,728            69,495,951          377,208,274,944  

 EGX 50 (       1,967.45  0.10% -8.48%مؤشر ( 
        
532,199,776            95,166,628          451,503,357,952  

 EGX 70 (          534.47  1.07% -22.97%مؤشر ( 
        
123,588,368            40,067,469          191,271,026,688  

 EGX 100 (       1,398.10  0.51% -19.05%مؤشر ( 
        
587,286,080          109,563,420          568,479,318,016  

  عناوین االخبار
 ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح مطاحن اإلسكندریة خالل نوفمبر   ١٫٦    
 ٢٠٢٠ملیون جنیھ أرباح مستھدفة لـ سیدي كریر خالل  ٥   
  ٣أشھر و   ٩ملیار جنیھ خسائر مجمعة في  ٢٫٣العز الدخیلة تتكبد ٪  

  تراجعا بالمبیعات
 ١٤صر للفنادق تُسند تنفیذ أعمال بفندق دھب لـ إنتراكونسلت بقیمة  م  

 ملیون جنیھ
   سي آي كابیتال: كوربلیس انتھت من اإلصدار الثامن لسندات توریق

  ملیار جنیھ ٢٫٢بقیمة 
  من محصول القطن على مستوى   ٪ ٣٠رئیس الدلتا للقطن: نحلج

 الجمھوریة
  مستجدات تخصیص أرض في سوھاج  عامر جروب توضح آخر

 الجدیدة
  ٣تأجیل دعوى أقلیة «أمریكانا مصر» ضد تقریر القیمة العادلة إلى  

 ینایر المقبل
   وزیر الزراعة یتدخل إلنھاء أزمة مشروعات جدیدة لـ«القاھرة

  للدواجن» و«األصیل» 
 سنوات   ٤قرار رئاسي بتشكیل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لـ  
  مصر تُطبق زیرو جمارك على السیارات الواردة من تركیا ..ً   رسمیا
  تریلیون جنیھ بنھایة نوفمبر  ٤٫٠٥السیولة المحلیة في مصر ترتفع لـ 
 » «النقل» تدرس تدشین خط مالحى لربط شرم الشیخ بـ«الجونة

  و«الجاللة» 
 ٢٠٢٠لبترول المصري یستعرض أولویات العمل بالقطاع فيوزیر ا   
  ملیون یورو لشركات الغزل   ٥٤٠الحكومة المصریة تتفاوض لتدبیر

  والنسیج  
   أشھر بفعل بیانات قویة وتوترات الشرق األوسط    ٣النفط یسجل ذروة  

  أشھر ویتجھ لتحقیق أفضل أداء   ٣الذھب یرتفع ألعلى مستوى في
  ٢٠١٠سنوي منذ 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

  

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٢  ١٠٣  ٥٩  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
    ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح مطاحن اإلسكندریة خالل نوفمبر  ١٫٦

) عن اجتماع مجلس  AFMCأعلنت شركة مطاحن ومخابز االسكندریة (
اإلدارة یوم اإلثنین.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن 

، والتي أظھرت  ٢٠١٩المجلس اعتمد نتائج األعمال خالل شھر نوفمبر 
ملیون  ٥٫٥٣٧ملیون جنیھ مقابل فاض قدره  ١٫٦٦٩تحقیق فائض بلغ 

جنیھ خالل الفترة المقابلة من العام المالي السابق للفترة المذكورة معدل 
  المصدر:البورصة.٪٣٠تغیر بلغ 
    ٢٠٢٠ملیون جنیھ أرباح مستھدفة لـ سیدي كریر خالل  ٥٠٣٫٥

) عن اجتماع مجلس  SKPCأعلنت شركة سیدي كریر للبتروكیماویات (
اإلدارة یوم اإلثنین.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن 

، والتي ٢٠٢٠المجلس اعتمد الموازنة التشغیلیة للشركة عن العام المالي 
ملیون جنیھ، وذلك نظیر أرباح   ٥٠٣٫٥٧٧أظھرت استھداف أرباح بقیمة  

   ملیار جنیھ. ١٫٠٦٢بنحو  ٢٠١٩تقدیریة مستھدفة خالل العام المقارن 

 ٪٣أشھر و  ٩ملیار جنیھ خسائر مجمعة في  ٢٫٣لعز الدخیلة تتكبد ا
  تراجعا بالمبیعات 

اإلسكندریة،    -أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة العز الدخیلة للصلب
 ٢٫٢٥٤٫٣٤٨أشھر من العام الجاري تحولھا للخسارة بصافي    ٩عن أول  

المناظرة، مع  ملیون جنیھ أرباح بالفترة  ٩٩٦٫٥٥٩ملیار جنیھ مقابل 
ا للقوائم المالیة المرسلة للبورصة  ً األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.ووفق

سبتمبر   –المصریة الیوم، فقد تراجعت إجمالي المبیعات خالل الفترة ینایر  
ملیار جنیھ   ٣٠٫٩٦٣٫٤٤٧ملیار جنیھ، مقابل    ٢٩٫٧٥٠٫٠٧٥إلى    ٢٠١٩

ل ربح النشاط خالل .وانخفض مجم٪٣٫١بالفترة المماثلة بنسبة تراجع 
ملیار جنیھ  ٣٫٨٩٥٫٢١٩ملیون جنیھ، مقابل  ٤٧٧٫٣٨٤نفس الفترة إلى 

أشھر من العام الجاري   ٩بالفترة المقارنة.وصعدت تكلفة المبیعات في أول  
ملیار جنیھ بالفترة   ٢٧٫٠٦٨٫٢٢٧ملیار جنیھ، مقابل    ٢٩٫٢٧٢٫٦٩٠إلى  

قوائم المالیة للشركة المماثلة.وعلى مستوى األعمال المستقلة أظھرت ال
أشھر من العام    ٩ملیون جنیھ في أول    ٤٦١٫٦٧١تحولھا للخسارة بصافي  

ملیار جنیھ أرباح بالفترة المناظرة.وتراجعت    ٢٫٢٧٤٫٣٩١الجاري مقابل  
ملیار جنیھ، مقابل  ٢٦٫٤٧١٫٩٥٨المبیعات خالل نفس الفترة إلى 

سیاق أرجعت  ملیار جنیھ بالفترة المقارنة.وفي ذات ال ٢٨٫١٩٦٫٠٨٦
اإلسكندریة في تقریر مجلس اإلدارة المرفق   -شركة العز الدخیلة للصلب

بالقوائم المالیة ارتفاع تكلفة المبیعات نتیجة صعود بعض أسعار المواد  
الخام وتكلفة التشغیل والكھرباء خالل الفترة المالیة المنتھیة في سبتمبر 

لفة المبیعات للطن بصفة مقارنة بالفترة المناظرة، حیث ارتفعت تك  ٢٠١٩
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.كما أشارت العز  ٪٣عامة بنسبة 

جنیھ إلى   ٠٫٨٣من    ٪٣٩الدخیلة إلى ارتفاع متوسط سعر الكھرباء بنسبة  
جنیھ ك.و.س عن مثیلة من العام السابق، بینما انخفض متوسط   ١٫٠٥

یھ متر مكعب بنسبة جن ٤٫٢٦إلى  ٤٫٥٠تكلفة شراء الغاز الطبیعي من 
عن مثیلة من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض متوسط سعر صرف   ٪٥

الدوالر األمریكي خالل تلك الفترة، حیث ظل سعر الغاز الطبیعي ثابتا  
   المصدر:جریدة حابيدوالر لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة.٧

  

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

   ٩٫٩٧    ٣١٫٦٦  الوطنیة لالسكان 
   ٩٫٦٨    ١١٩٫٧٠  الدلتا مطاحن وسط وغرب 

  ٧٫٨٧    ٨٫٦٤  السویس لالسمنت 
  ٧٫٦١    ٤٩٫٥٠  بنك قطر الوطني االھلي 

  ٧٫٥٥    ٦٩٫٩٥  ایبكو

 

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

 -١٠٫٠٠    ٢٫٦١   لیسیكو مصر 
 -٩٫٩٧    ٣٫٣٤  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

 -٩٫٦٦    ١٫٨٧  لیفت سالب مصر 
 -٩٫٦٤    ٤٫٥٠  رایة 

 -٨٫٩١    ٤٫٦٠  جولدن تكس 

  

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

  ٨٣٫٠٠    ١٣٠،٥٠٠،٨٣٢  البنك التجاري الدولي 
  ٦٫٦٠    ٣٥،٠٥٤،٠٤٨  اوراسكوم للتنمیة مصر 

  ١١٫٢١    ٣٢،٥٦٣،٣٣٤  الیكتریك السویدى  
  ٨٫٦٠    ٣١،٦٩٦،٤٧٠  جھینة
  ٢٫٤٦    ٢٩،٥٥٤،٠٤٨  القلعة 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   كمیة التداول   السھم 
  ٢٫٤٦    ١٢،١١٦،٠٦٥  القلعة 

  ٠٫٥٤    ١٠،٥٣٢،٢٥٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٫٧٦    ٦،٩٨٤،٥٥٠  بالم ھیلز 

  ٠٫٦٠    ٦،٨٥١،٨١٥  بورتو القابضة 
  ٠٫٢٩    ٦،٦٧٩،٤٣٨  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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وریق سي آي كابیتال: كوربلیس انتھت من اإلصدار الثامن لسندات ت 
  ملیار جنیھ ٢٫٢بقیمة 

أعلنت شركة سي آي كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة، عن قیام  
شركتھا التابعة كوربلیس للتأجیر التمویلي باإلنتھاء من إصدارھا الثامن 

ملیار جنیھ.وذكرت أن كوربلیس تقوم   ٢٫٢لسندات التوریق بقیمة بلغت 
محفظة الشركة للتأجیر بشكل دوري بإصدار سندات توریق لجزء من 

التمویلي كمصدر بدیل للتمویل طویل األجل.وأشارت سي آي كابیتال إلى 
أن عوائد السندات سوف توجھ إلى سداد جزء من مدیونیة الشركة لدى 
البنوك وكذلك في دعم قاعدتھا الرأسمالیة، وذلك من أجل تعزیز ومواكبة 

یأتي كنتیجة لزیادة أن ھذا اإلصدار وخطط النمو المستقبلیة للشركة.
التسھیالت الجدیدة الممنوحة من قبل الشركة لعمالئھا بصورة قیاسیة في 

ملیار جنیھ.فقد تم إصدار السندات من  ٤٫٦والتي بلغت قیمتھا  ٢٠١٩
شھر،   ٨٤و ٦١و ٣٧و ١٣خالل أربعة شرائح باستحقاقات تصل إلى 

 ,AA+ , AAھذا، وقد حصلت شرائح االكتتاب على تصنیف ائتماني 
AA-, BBB  على التوالي، حیث تم اعتماد التصنیف والتقییم بواسطة

شركة الشرق األوسط للتصنیف االئتماني وخدمة المستثمرین 
  -میریس.وذكرت أن العائد السنوي المتغیر لكل شریحة بلغ اآلتي:

شھر وعائد   ١٣ملیون جنیھ باستحقاق  ٣٨٦شریحة أ بمبلغ وقدرة  –
یوم بعد الضریبة + ھامش   ٩١سعر أذون الخزانة متغیر قدره صافي 

٠٫٤٪.  

شھر وعائد   ٣٧ملیون جنیھ باستحقاق  ٨٨٦شریحة ب بمبلغ وقدره  –
یوم بعد الضریبة + ھامش   ٩١متغیر قدره صافي سعر أذون الخزانة 

٠٫٩٪.  

شھر وعائد   ٦١ملیون جنیھ باستحقاق  ٧٤٩شریحة ج بمبلغ وقدره  –
یوم بعد الضریبة + ھامش   ٩١الخزانة  متغیر قدره صافي سعر أذون

١٫٤٪.  

شھر وعائد   ٨٤ملیون جنیھ، باستحقاق  ١٨٢شریحة د بمبلغ وقدره  –
  . ٪١٫٨یوم بعد الضریبة+  ٩١متغیر قدره صافي سعر اذون الخزانة 

وصرح حازم بدران الرئیس التنفیذي المشارك لمجموعة سي آي كابیتال 
لیس:” یسعدنا اإلعالن عن القابضة ورئیس مجلس إدارة شركة كورب

نجاحنا في إتمام أكبر إصدار سندات توریق في تاریخ شركة كوربلیس  
″.وتابع:” سیتم االستفادة من عوائد  ٢٠١٩بعد تحقیق أداء متمیز في 

اإلصدار في دعم القاعدة الرأسمالیة للشركة وتخفیض جزء من المدیونیة 
لي لشركة كوربلیس وھي لدى البنوك وذلك للمحافظة على قوة المركز الما

یساعد ھذا اإلصدار و  الشركة الرائدة في مجال التأجیر التمویلي في مصر 
الشركة على تلبیة الزیادة المتوقعة في حجم التمویالت الممنوحة لعمالئھا  
في العام القادم وخاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتي نتوقع أن 

   المصدر:جریدة حابيالمطلوبة”. تنعكس باإلیجاب على التمویالت الجدیدة 

  
  
  
  
  

عامر جروب توضح آخر مستجدات تخصیص أرض في سوھاج  
  الجدیدة 

قالت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إنھا ما زالت في  
الجدیدة بشأن تخصیص  مرحلة التفاوض مع جھاز مدینة سوھاج 

أرض للشركة، ولم یتم االتفاق على الصورة النھائیة للمساحة  
والسعر والشروط.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة أن عامر  
للتنمیة السیاحیة استلمت من جھاز مدینة سوھاج الجدیدة ما یفید بأن  
الموقع المقترح لقطعة األرض بمنطقة النخیل والتي تقدر بمساحة  

فدان ھي مساحة تحت العجز والزیادة وأن السعر   ٥١٫٥٢نحو 
ً بلغت   ١٠٨٥التقریبي للمتر ھو  ً.وحققت الشركة أرباحا جنیھا

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي،   ٣٩٫٣
،  ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٧٠٫٨مقابل أرباح بلغت 

جعت إیرادات الشركة مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وترا
  ١٫٣١ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٫٠٠٢خالل الفترة إلى 

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس  
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الربع   ١٣٫٩ربعي، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ   ١٥٫٨الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت  ٢٠١٨المقارنة من  بالفترة  

ً بلغت     ٣١٫٠٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت    ٥٧٫٧الشركة أرباحا
   المصدر:مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 

ُسند تنفیذ أعمال بفندق دھب لـ إنتراكونسلت بقیمة   مصر للفنادق ت
 ملیون جنیھ   ١٤

) عن اجتماع مجلس اإلدارة  MHOTأعلنت شركة مصر للفنادق (
یوم اإلثنین.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن  
المجلس وافق على إسناد عملیة تقدیم وتنفیذ أعمال التیار الخفیف  

ویر وتحدیث فندق سفیر دھب ریزورت على  ضمن أعمال تط
شركة إنتراكونسلت.وتابعت موضحة أن القیمة االجمالیة لعملیة  

أعمال   ٪٥ملیون جنیھ، والتي تتضمن  ١٤٫١٧االسناد تبلغ نحو 
ألف جنیھ من قیمة   ٦٧٥التنسیق الخاصة بالمقاول العام والتي تبلغ  

یر قابلة للتفاوض  العملیة اإلجمالیة، منوھا إلى أن ھذه األسعار غ
أشھر من استالم خطاب   ٦علیھا، كما ان مدة التنفیذ تكون خالل 

    المصدر:البورصة اإلسناد والدفعة المقدمة.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  سنوات  ٤قرار رئاسي بتشكیل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لـ

ً بتشكیل مجلس إدارة البنك   أصدر الرئیس عبدالفتاح السیسي، قرارا
سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر  ٤المركزي المصري لمدة 

 ٢٠١٩لسنة    ٦٧٨ونص قرار رئیس الجمھوریة رقم  أعضاء.  ٦ونائبین و
محمد عبد العزیز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبین   على تعیین جمال 

ونص القرار لمحافظ البنك المركزي باإلضافة إلى ممثل لوزارة المالیة.
أیضا، على تعیین الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئیس الھیئة 
  ،ً ً مصرفیا العامة للرقابة المالیة، والمھندس علي محمد علي فرماوي خبیرا

لدكتور نجالء أنور األھواني خبیرة اقتصادیة، والدكتور أشرف السید  وا
  ً ً قانونیا ً، والمستشار تامر السید الدقاق خبیرا ً اقتصادیا العربي خبیرا

وبحسب القرار تكون عضویة ذوي اعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.
 ٢٧سنوات تبدأ من  ٤الخبرة بمجلس إدارة المركزي المصري لمدة 

  المصدر:مباشر.٢٠١٩ بر نوفم

ُطبق زیرو جمارك على السیارات الواردة من تركیا    رسمیاً.. مصر ت
أعلنت مصلحة الجمارك المصریة، الیوم، بدء تطبیق الشریحة األخیرة 
ً التفاقیة  من الرسوم الجمركیة المقررة على الواردات التركیة، ذلك إعماال

وبحسب بیان .٢٠٢٠ینایر    ١التجارة الحرة بین مصر وتركیا، اعتبارا من  
لتجارة صادر الیوم عن المصلحة، فإنھ بموجب االتفاقیة إقامة منطقة ا 

 -النرویج-الحرة بین جمھوریة مصر العربیة ودول اإلفتا (سویسرا
ایسلندا) المنتجات المدرجة في الفئة ( د ) سیتم رفع نسبة  -لیختشتاین

ً من  ٪١٠٠التخفیض علیھا لتصبح  كما تنص  .٪٩٠من فئة الوارد بدال
ى القائمة المادة الثانیة، أن یتم رفع نسبة التخفیض على المنتجات المدرجة ف

وتعطي االتفاقیة عدة . ٪٩٠من فئة الوارد بدال من  ٪١٠٠) لتصبح  ٤( 
امتیازات لدعم العالقات التجاریة مع دول اإلفتا، كما تمنح القائمة الرابعة 
الخاص بالسیارات تخفیضا جمركیا مع بدء العام السادس من دخول االتفاق  

شر من دخول االتفاق حیز حیز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس ع
یذكر أن مصر وتركیا وقعتا اتفاقیة التجارة الحرة بین البلدین في النفاذ.

، وتنص  ٢٠٠٧ ، ودخلت االتفاقیة حیز النفاذ في مارس٢٠٠٥ دیسمبر 
ً بشكل سنوي حتى  على تخفیض الواردات والصادرات المصریة جزئیا

  المصدر:مباشر.٢٠٢٠ تصل إلى "زیرو جمارك" بدایة

لـ«القاھرة  وزیر الزراعة یتدخل إلنھاء أزمة مشروعات جدیدة 
  للدواجن» و«األصیل» 

كلف سید القصیر، وزیر الزراعة، المسئولین عن عملیات االستثمار 
بالوزارة بحل أزمات استثمارات متعطلة فى قطاع الثروة الداجنة تقترب  
قیمتھا من ملیار جنیھ، خاصة بشركتى «القاھرة للدواجن» و«األصیل»،  

مصادر فى الوزارة إن  والخاصة باالنتقال للظھیر الصحراوى.قالت
 ٩١٧االستثمارات المتعطلة تخص شركة «القاھرة للدواجن»، بإجمالى 

ا، وشركة «األصیل لالستثمار» باستثمارات تصل إلى  ملیون جنیھ تقریبً
ملیون جنیھ.ذكرت أن شركة القاھرة للدواجن طلبت قبل ما یزید على   ٧٨

ق الضبعة فى فدان بنظام حق االنتفاع على طری ٥٠٠٠عامین شراء 
محافظة مرسى مطروح، واستغرقت فترة طویلة للتخصیص، لحین وجود  
أرض مناسبة.أوضحت المصادر، أنھ بعد االستقرار بین الوزارة والشركة 
على التخصیص فى مطروح، استعدت الشركة الستالم األرض، لكنھا  
فوجئت بتبعیتھا إلحدى شركات التنقیب عن البترول منذ سنوات طویلة،  

عطلھا عن العمل فى النھایة، وتستھدف القاھرة للدواجن استثمار نحو  ما

  

  تریلیون جنیھ بنھایة نوفمبر  ٤٫٠٥السیولة المحلیة في مصر ترتفع لـ
كشفت بیانات البنك المركزي المصري، ارتفاع السیولة المحلیة بمصر 

وبحسب بالمائة، على أساس سنوي.  ١٣٫٢بنسبة    ٢٠١٩  بنھایة نوفمبر 
،  -مركزي اطلع "مباشر" علیھاالبیانات المنشورة عبر موقع البنك ال

تریلیون   ٤٫٠٥الیوم األربعاء، أن السیولة المحلیة بمصر ارتفعت إلى 
تریلیون جنیھ في الشھر  ٣٫٥٨الماضي؛ مقابل  جنیھ بنھایة نوفمبر 

وعلى أساس شھري؛ ارتفعت السیولة ھامشیا حیث  .٢٠١٨المقارن من  
والسیولة المحلیة  تریلیون جنیھ. ٤٫٠٢لماضي ا سجلت بنھایة أكتوبر 

تتكون من المعروض النقدي وھو عبارة عن النقد المتداول خارج  
الجھاز المصرفي لدى الجمھور باإلضافة إلى الودائع بالعملة المحلیة  

ویشیر المعروض النقدي إلى  غیر الحكومیة؛ باإلضافة إلى أشباه النقود. 
ى الجمھور المكون من النقد المتداول خارج الجھاز المصرفي، أي لد

والودائع الجاریة غیر الحكومیة بالعملة المحلیة، ولدى كافة وحدات  
ً منھا أرصدة الشیكات والحواالت   الجھاز المصرفي مطروحا

ً للبیانات بلغ المعروض النقدي نحو  المشتراة. ملیار جنیھ   ٩٦١٫١ووفقا
ملیار جنیھ في نوفمبر  ٨٢٧٫٦، مقابل ٢٠١٩في نوفمبر 

، ارتفع احتیاطي مصر من النقد األجنبي ٢٠١٩نوفمبر وبنھایة  .٢٠١٨
  المصدر:مباشرملیار دوالر، مقارنة بمستوى نھایة العام الماضي.  ٢٫٨بنحو  

«النقل» تدرس تدشین خط مالحى لربط شرم الشیخ بـ«الجونة»  
  و«الجاللة» 

تدرس وزارة النقل تدشین خط مالحى یربط بین شرم الشیخ والجونة 
والجاللة لتدعیم وتنشیط السیاحة وتنوع المنتج السیاحى، خالل الفترة 

صدر بھیئة موانئ البحر األحمر إن الفریق مھندس كامل  وقال م  المقبلة
  – الوزیر وزیر النقل وجھ بدراسة تدشین الخط المالحى شرم الشیخ 

الجاللة.أضاف المصدر، أن الوزارة تسعى  –الجونة وشرم الشیخ 
لوضع تلك الرحالت على الخطوط ضمن برامج الترویج للسیاحة 

الغردقة،   –شرم الشیخ  المصریة خاصة بعد تدشین الخط المالحى
ودشنت الوزارة أولى رحالت العبارة كوین نفرتیتى التابعة لشركة 
الجسر العربى للمالحة على الخط المالحى «شرم الشیخ / الغردقة»  
مطلع الشھر الجارى.ومن المقرر، أن یساھم ھذا الخط المالحى فى  

عة  اختصار المسافة بین شرم والغردقة لحوالى ساعتین ونصف السا
ً من استغراقھ أكثر من   ساعات بالطریق البرى بینھما ویشكل   ٨فقط بدال

ً یربط بین المناطق السیاحیة بمدینة شرم الشیخ وسانت كاترین  جسرا
وطابا والغردقة واألقصر.وخفضت شركة الجسر العربى أسعار 

بمناسبة انطالق ھذا الخط المالحى وبمناسبة  ١٥التذاكر بنسبة %
  ٩٥٠لیصبح سعر التذكرة ذھابا وإیابا    ٢٠٢٠ھایة ینایر  األعیاد وحتى ن

ً من  ً فقط بدال ً.أشار   ١١٠٠جنیھا ً وإیابا سعر التذكرة الحقیقى ذھابا
المصدر إلى أن ھیئة موانئ البحر األحمر تعمل على تطویر میناءى  
نویبع وسفاجا خالل الفترة المقبلة.وتخطط الھیئة لالنتھاء من تطویر 

ة المبانى القدیمة بمیناء نویبع والعمل على استكمال  وتأھیل ورفع كفاء
تأھیل ورفع كفاءة المبانى القدیمة وإنشاء سور المیناء الجدیدة لمحطة  

ملیون جنیھ.وتعمل وزارة   ٦٥متعددة األغراض بمیناء نویبع بتكلفة 
ا للمخطط الشامل للموانئ   ً النقل على تطویر كل الموانئ البحریة وفق

الذى یجرى إعداده حالیا لالستفادة من الموقع  المصریة البحریة 
الجغرافى للموانئ المصریة وتعظیم المیزة التنافسیة للموانئ لخدمة  



 

 

ملیون أم تسمین،    ٢٫٢ملیون طائر جدود، و  ٥٥ملیون جنیھ، إلنتاج    ٩١٧
ا، خصصت الحكومة  ٥٠و ملیون كتكوت تسمین سنویًا.وقبل عام تقریبً

مساحات مختلفة من األراضى الصحراویة بینھا القاھرة للدواجن، بنظام  
ا بقیمة إیجاریة  ٣٠و ٢٥إلنتفاع لمدد حق ا جنیھ للفدان سنویًا،   ٧٠٠عامً

أعوام.أضافت المصادر، أن شركة األصیل لالستثمار  ٣كل  ١٢تزید %
تواجھ مشكلة فى األرض التى تسلمتھا من وزارة الزراعة قبل عام تقریبًا،  
وھى عدم وجود میاة جوفیة، ومن ثم یستحیل استمرار المشروع فى 

فدان، تستھدف ضخ  ٨٠٠ة المحددة.حصلت األصیل على نحو المنطق
ملیون أم تسمین،   ١٫٨ملیون جنیھ، إلنتاج  ٧٨٫٣استثمارات فیھا قیمتھا 

ا.أوضحت   ٤٥ملیون كتكوت تسمین، و ١٥٠و ألف جدة تسمین سنویً
المصادر، أن وزیر الزراعة كلف المسئولین عن تخصیص األراضى 

  Economy Plusلمصدر:ا . ة للشركتینإلتمام تعاقدات على أراضى جدید
ملیون یورو لشركات الغزل   ٥٤٠الحكومة المصریة تتفاوض لتدبیر 

    والنسیج
ٍ التفاوض مع مؤسسات تمویل وبنوك لتوفیر مبلغ   قالت وزارة إنھ جار

ملیون یورو قیمة اآلالت الجدیدة لتطویر شركات القابضة للقطن  ٥٤٠
قانون بضمانة وزارة المالیة للشركة والغزل والنسیج، بعد إصدار 

القابضة. تم توقیع عقود اآلالت الجدیدة وتدبیر تمویل معبري متوسط  
ملیار جنیھ لسداد الدفعات   ١٫٥األجل من بنك االستثمار القومي بمبلغ 

المقدمة لعقود تورید الماكینات. وأشارت الوزارة إلى أنھا بدأت في تنفیذ  
ملیار جنیھ، وفق   ٢١نسیج والبالغ تكلفتھا خطة تطویر شركات الغزل وال

شركات حلیج   ٩دراسة االستشاري العالمي وارنر.وتتضمن الدراسة دمج  
شركة غزل ونسیج وصباغة  ٢٢وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 

شركات كبرى، وتحدید ثالث مراكز رئیسیة متكاملة تضم كافة  ٩في 
تخصص الشركات الستة مراحل الصناعة، وثالثة مراكز للتصدیر، و

الباقیة في مرحلة تصنیع معینة (غزل، نسیج، صباغة وتجھیز) أو منتجات  
تستھدف فئة معینة مثل الجینز والمنسوجات الشعبیة.وتعاقدت الحكومة 

المشروع باإلضافة إلى  المصریة مع وارنر كاستشاري عام لتنفیذ
مالي لتنفیذ عملیة استشاري موارد بشریة إلعادة ھیكلة العمالة، واستشاري  

  المصدر:مباشرالدمج المالي للشركات.
    ٢٠٢٠العمل بالقطاع في وزیر البترول المصري یستعرض أولویات 

ً مع وكالء الوزارة  عقد وزیر البترول والثروة المعدنیة المصري، اجتماعا
ورؤساء ھیئة البترول والشركات القابضة، الستعراض أولویات العمل في 

. وأكد طارق المال أھمیة التنسیق بین الھیئة والشركات القابضة ٢٠٢٠
قطاع البترول نظم الحوكمة والشركات التابعة، واستیعاب دور شركات 

وإدارة األعمال،والمتابعة المتواصلة لالستراتیجیات ومدى تنفیذ الخطط  
بكفاءة.وشدد على أھمیة التحول الرقمي في زیادة كفاءة التواصل بین 
الوزارة والھیئة والشركات القابضة والتابعة واإلسراع باستكمال نظام  

"ERPتداول المعلومات  "، بما یؤدي إلى سرعة وسھولة عرض و
بصورة دقیقة للمساھمة في رفع كفاءة دورة العمل داخل الشركات واتخاذ  
قرارات سلیمة في توقیت مناسب.وأشار "المال" كذلك إلى أھمیة أن تكون 
القیادات قدوة للعاملین في األداء واالنضباط بما ینعكس على حسن األداء 

ي یحقق أفضل نتائج واستمرار الحوار بین الرؤساء والمرؤوسین الذ
   المصدر:مباشر وإدارة لألمور.

  
 

التجارة الدولیة وزیادة حصتھا من تجارة الترانزیت واالستفادة  
  Economy Plusالمصدر:القصوى من التسھیالت المتاحة.

من محصول القطن على مستوى   ٪٣٠رئیس الدلتا للقطن: نحلج 
  الجمھوریة 

للقطن، أن  أكد المھندس إبراھیم قندیل رئیس مجلس إدارة شركة الدلتا 
الشركة من الشركة الرائدة فى صناعة الحلیج فى مصر بمحالجھا  
المنتشرة فى جمیع أنحاء الجمھوریة، موجھا الشكر للدكتور أحمد  
مصطفى رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج 
والمالبس على الدعم الكبیر لتطویر وتحدیث الشركات فى إطار  

لتى یقودھا ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال  منظومة التطویر ا
من محصول    ٪٣٠العام.وأضاف إبراھیم قندیل أن الشركة تقوم بحلیج  

حیث إنھا    –القطن على مستوى الجمھوریة وذلك لما لھا من إمكانیات  
تنتھج سیاسة التطویر المستمر لمحالجھا وبھا عمالة فنیة على أعلى  

الشركة قال قندیل منھا ثقة  مستوى من الكفاءة.وحول أبرز مزایا
العمالء فى شركتنا لما تقدمھ من خدمة وجودة صناعة الحلیج أدى إلى  
تھافت جمیع الشركات الخاصة العاملة فى تجارة األقطان بالحلیج فى 
قطان،   ٌ محالجنا، كما أن الشركة عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى األ

القطن بالداخل.من    وأیضا الشركة عضو مجلس إدارة لجنة تنظیم تجارة
ناحیة أخرى تقوم الشركة بالتجارة فى األقطان الزھر والشعر 
والمخلفات، إلنجاح المنظومة الجدیدة لتسویق القطن الزھر عن طریق  
المزایدة التى أنتھجتھا وزارة قطاع األعمال العام بمحافظة الفیوم وبنى  

قطنیة سویف وذلك لتسویق قطن خال من الشوائب والملوثات الغیر 
ملیون   ١٣٥بمبلغ  ٩٥ألف قنطار زھر جـ  ٦٨قامت الشركة باستالم 

جنیھ.وأشار أنھ فى ظل سیاسة الدولة المتمثلة فى وزارة قطاع األعمال  
العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج والمالبس فى تطویر 
قطاع الغزل والنسیج الذى یبدأ بعملیة الحلیج، فقد تم دمج شركة 

ندریة التجاریة فى شركتنا "الدلتا لتجارة وحلیج األقطان" لخلق  اإلسك
كیانات اقتصادیة قویة قادرة على المنافسة، كما تقوم الدولة بإنشاء  
محالج جدیدة متطورة على أحدث تكنولوجیا متقدمة، فقد تم إنشاء محلج  
الفیوم الجدید وجارى إنشاء محلجین جدیدین على غرار محلج الفیوم  

البحرى وذلك للنھوض بصناعة الحلیج وإنتاج قطن مصرى بالوجھ 
  المصدر:جریدة الیوم السابعخال من الشوائب والملوثات.

  
  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  أشھر بفعل بیانات قویة وتوترات الشرق األوسط    ٣النفط یسجل ذروة 

ارتفعت أسعار النفط یوم االثنین إلى أعلى مستویاتھا في ثالثة أشھر،  
متوقع وبیانات صناعیة مدعومة بتفاؤل حیال اتفاق تجارة صیني أمریكي 

قویة، في حین یراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق األوسط  
بعد ضربات جویة أمریكیة في العراق وسوریا.وبلغ خام القیاس العالمي 

 ٦٢٫٣٤دوالر للبرمیل، في حین سجل الخام األمریكي  ٦٨٫٩٩برنت 
. وللعام بأكملھ،  سبتمبر أیلول  ١٧دوالر للبرمیل، وكالھما أعلى سعر منذ  

 ٣٦وارتفع خام القیاس األمریكي زھاء  ٢٠١٩بالمئة في  ٢٧زاد برنت 
بالمئة.وانحسرت العقود اآلجلة أثناء الجلسة، حیث بلغت مكاسب برنت  

دوالر للبرمیل. وانخفضت   ٦٨٫٤٤سنتا لیتحدد سعر التسویة عند  ٢٨
دوالر   ٦١٫٦٨عقود خام غرب تكساس الوسیط أربعة سنتات لتغلق على 

للبرمیل.وأبلغ بیتر نافارو مستشار التجارة للبیت األبیض فوكس نیوز في 
بین الوالیات المتحدة  ١مقابلة أن من المرجح توقیع اتفاق تجارة المرحلة 

والصین خالل األسبوع القادم.وأشار إلى تقریر بأن لیو خھ نائب رئیس  
لتوقیع االتفاق لكنھ الوزراء الصیني سیزور الوالیات المتحدة ھذا األسبوع  

لم یؤكد صحتھ.كانت صحیفة ساوث تشاینا مورننج بوست نقلت عن 
مصدر قولھ إن ”واشنطن أرسلت دعوة وبكین قبلتھا.“وأضرت حرب  
التجارة بین أضخم اقتصادین في العالم بثقة األسواق في أنحاء العالم.وقال 

مذكرة  جیم ریتربوش، رئیس ریتربوش وشركاه الستشارات التداول، في
”تفاؤل التجارة األمریكیة الصینیة یواصل تحفیز الطلب على األصول 
عالیة المخاطر مثل النفط والسلع الصناعیة األخرى واألسھم.“وفي 
الصین، أظھر استطالع أجرتھ رویترز أن نشاط المصانع نما مجددا على 
األرجح في دیسمبر كانون األول وإن كانت األسواق تنتظر تفاصیل ھدنة 
التجارة.من ناحیة أخرى، یراقب المستثمرون عن كثب التطورات في 
الشرق األوسط بعد أن نفذت الوالیات المتحدة ضربات جویة یوم األحد  
ضد جماعة كتائب حزب هللا، في حین أغلق المحتجون في العراق حقل 
نفط الناصریة في جنوب البالد لفترة وجیزة یوم السبت.وقالت المؤسسة 

نفط في لیبیا إنھا تدرس إغالق میناء الزاویة في غرب البالد  الوطنیة لل
وإجالء العاملین من مصفاة المیناء بسبب اشتباكات قریبة من 

، یشیر بعض المحللین إلى وفرة ٢٠٢٠الموقع.وبإلقاء نظرة على 
مخزونات الخام العالمیة كعقبة رئیسیة أمام جھود كبح اإلنتاج التي تبذلھا  

مصدرة للبترول وحلفاؤھا مثل روسیا.وقال ھاري منظمة البلدان ال
شلینجوریان، محلل سوق النفط العالمیة في بي.ان.بي باریبا، ”حتى مع  
شروع أوبك وشركائھا من غیر األعضاء في تعمیق تخفیضات المعروض  

، فإننا نظل غیر مقتنعین بأن ھذا سیكفي ٢٠٢٠في الربع األول من 
ما زلنا مع خیار أن العوامل األساسیة للحیلولة دون مخزون عالمي ضخم.”

  المصدر:رویترزللنفط تظل تنطوي على خطر تراجع في األسعار.“

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,453.00  0.43% السعودیة 

 DFMGI 2,765.00 -0.18%  دبي
 ADI 8,389.00 0.53% ابوظبي
 MARKET-IXP 12,168.00 -0.71% الكویت 

 BSEX 377,012.00 0.39% البحرین 
 GENERAL 40,735.00 -0.37% قطر 

 MASI 50,816.00 -1.13% المغرب 
 TUN20 2,633.00 -0.50% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,230.78  0.29% أمریكا 
 S&P 500 41,560.15  0.62% أمریكا 
 NASDAQ 28,538.44 0.27% أمریكا 

 FTSE 100 17,063.43 -0.21% لندن 
 DAX 7,542.44  -0.59% أمانیا 

 Nikkei 225 3,087.19  1.22% الیابان 
 %0.20 1,522.97 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.22- 66.38 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.38-  61.08 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

أشھر ویتجھ لتحقیق أفضل أداء   ٣الذھب یرتفع ألعلى مستوى في 
  ٢٠١٠سنوي منذ 

قفزت أسعار الذھب ألعلى مستویاتھا في أكثر من ثالثة أشھر یوم  
الثالثاء بفضل ضعف الدوالر، فیما یتجھ المعدن األصفر لتحقیق أفضل  
أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بینما ارتفع البالدیوم صوب تحقیق  
مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.وبلغ الذھب في المعامالت الفوریة 

 ٠٫٦دوالر وزاد    ١٥٢٥٫٢٠سبتمبر أیلول عند    ٢٥اتھ منذ  أعلى مستوی
 ٠٧٢٧دوالر لألوقیة (األونصة) بحلول الساعة    ١٥٢٤٫٤٤بالمئة إلى  

بالمئة  ٠٫٦بتوقیت جرینتش. وزادت العقود األمریكیة اآلجلة للذھب 
بالمئة ھذا العام،   ١٩دوالر.وربح المعدن النفیس نحو  ١٥٢٧٫٦٠إلى 

، مدفوعا في األساس بحرب الرسوم  ٢٠١٠ وھو أكبر مكسب لھ منذ 
الجمركیة بین الوالیات المتحدة والصین، والتي أطلقت عملیة تیسیر 
نقدي من جانب بنوك مركزیة كبرى.وھبط مؤشر الدوالر، الذي یتتبع  
أداء العملة األمریكیة مقابل سلة من العمالت المنافسة، مما یقلص تكلفة  

.وخفض مجلس االحتیاطي  الذھب على حائزي العمالت األخرى
االتحادي (البنك المركزي األمریكي) أسعار الفائدة ثالث مرات ھذا  
العام قبل أن یتوقف. ویقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حیازة 
المعدن األصفر الذي ال یدر عائدا.وعلى جبھة التجارة، قال بیتر نافارو  

إن من المرجح توقیع  المستشار التجاري للبیت األبیض یوم االثنین 
اتفاق المرحلة واحد األسبوع القادم.ومما دعم الذھب أیضا أن انخفضت  
األسھم اآلسیویة إذ یجني المستثمرون األرباح بعد عام حافل 

  ١٫١بالمكاسب.وبالنسبة للمعادن النفیسة األخرى، ارتفعت الفضة 
دوالر، وتتأھب لتحقیق أفضل أداء سنوي منذ   ١٨٫١٠بالمئة إلى 

  ٩٧١٫٠٩بالمئة إلى    ١٫٤بالمئة.وربح البالتین    ١٧مرتفعة نحو    ٢٠١٠
بالمئة للعام وھو أفضل أداء   ٢٣دوالر ویتجھ لتحقیق مكاسب بنحو 

   المصدر:رویترز.٢٠٠٩سنوي منذ 



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة
  ٢٠٢٠/ ٠٦/٠١  ٢٠٢٠/ ٠٥/٠١  واحد سھم مجاني لكل سھم اصلي   الجاھزة دایس للمالبس 

  ٢٠٢٠/ ١٤/٠١  ٢٠٢٠/ ١٣/٠١  سھم مجاني لكل سھم اصلي  ٠٫١٢٥  مصر لصناعة الكیماویات 
 

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

  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثانى   للتأمین قناة السویس  
  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١  جنیھ للسھم  ٠٫١٩٠  رایة القابضة لالستثمارات المالیة 

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

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

  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  ٢بمقر الشركة الكائن    عادیة   برایم القابضة لالستثمارات المالیة  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١
  القاھرة  - عابدین   -ش الجمھوریة    ١٧بمقر نادي الشركة الكائن في    عادیة غیر    مصر لالسواق الحرة   ٢٠٢٠/ ١٢/٠١

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

  القاھرة  - میدان السواح  ١الغذائیة  بمقر الشركة القابضة للصناعات   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  –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى   ٤٣بمقر الشركة الكیلو   عادیة   اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١

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

  القاھرة  – 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 – بفندق فیرمونت ابراج نایل سیتى   عادیة   نایل سیتي لالستثمار   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١

  
  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠إكس لشركات المكونة لمؤشر إي جي 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% 

 الشرقیون للسجادالنساجون 
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% 
  یتداول بالدوالر * السھم 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  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 
   


