
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٧/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,970.24 -0.35% 14.84% 1,284,262,912 114,864,749 414,383,651,678مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,164.31 -0.93% 0.68% 1,394,049,792 151,823,518 511,620,551,554مؤشر ( 
 EGX 70 (  550.51 -0.63% -20.66% 188,708,816 55,169,436 199,292,716,239مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,467.24 -0.47% -15.05% 1,472,971,776 170,034,185 613,623,803,303مؤشر ( 
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  اتحاد الشركات األوروبیة یحذر من خروج بریطانیا دون اتفاق  
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  أخبار الشركات المقیدة 
ُطلق مشروعھا الجدید       The Estatesسودیك ت

)، OCDIسودیك ( -واالستثمار أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمیة 
، أحدث مجتمعاتھا العمرانیة الراقیة The Estatesعن إطالق مشروع 

ُعد زاید الجدیدة   والذي یُعد أول مشروعاتھا األربعة في زاید الجدیدة. ت
ً لحي الشیخ زاید الراقي، حیث تتمیز المنطقة  ً وحضریا ً طبیعیا امتدادا

منطقة شرق القاھرة والساحل  الجدیدة بسرعة وسھولة الوصول ألحیاء
الشمالي من خالل شبكة الطرق الجدیدة وقربھا من مطار سفنكس الجدید  

ً للنجاح  The Estatesوالمتحف المصري الكبیر.یأتي إطالق  استكماال
الكبیر الذي حققتھ سودیك في تلبیة احتیاجات سوق اإلسكان الراقى من 

 ً على المنازل العائلیة المنفردة.  خالل مشروع الیجریا، ولتلبیة الطلب أیضا
من مشروعات سودیك الحصریة، حیث تم وضع   The Estatesیُعد 

المخطط العام لھ بصورة تضمن الخصوصیة لقاطنیھ مع تحقیق التكامل 
مع عناصر الطبیعة المحیطة، كما یضم المشروع نادي اجتماعي وسبا تم  

صصة.مشروع  تصمیمھما من قبل أحد كبرى الشركات العالمیة المتخ
The Estates   من فیالت سكنیة، كما یتمیز بانخفاض ً مكون حصریا

كثافتھ السكنیة مما یمنحھ إحساس حیاة الضواحي الھادئة. یمتد مشروع  
The Estates  متر مربع، منھا حدائق عامة  ٦٣٠،٠٠٠على مساحة

متر مربع، ومن المتوقع أن   ١٦٠،٠٠٠ومسطحات خضراء على مساحة 
نفردة من طابق واحد ووحدات تاون ھاوس وتوین ھوم  یضم فیالت م

كیلومترات فقط   ٥بتصمیمات معماریة معاصرة. یقع المشروع على بُعد 
ً على إطالق مشروع  ، یقول The Estatesمن سودیك وست.وتعلیقا

العضو المنتدب لشركة سودیك: "نفخر بإطالق ھذا المجتمع  -ماجد شریف
فة قیّمة للمجتمعات العمرانیة التي قامت  العمراني الجدید والذي یمثل إضا

بعد موافقة ھیئة  The Estatesسودیك بتطویرھا." یأتي إطالق 
المجتمعات العمرانیة الجدیدة على المخطط العام للمشروع الشھر 

  مصراوى المصدر:الماضي.

  ٢٠١٩خالل النصف األول  ٪٢٦«إیجیترانس» ترتفع بإیراداتھا 

ً في إیرادات النشاط بنسبة حققت شركة  خالل   ٪٢٦إیجیترانس نموا
ملیون جنیھ  ١٥٦٫١لتصل إلى  ٪٢٥٫٧بنسبة  ٢٠١٩النصف األول من 

بحافز من النمو المطرد في قطاعات األعمال المعتادة للشركة.من ناحیة 
أخرى انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة طفیفة وصلت إلى 

ملیون جنیھ،  ٢٣٫٧لیصل إلى  ٢٠١٩خالل النصف األول من  ٪٥٫١
خالل   ٪١٥٫٢ملیون جنیھ وبھامش صافي الربح وصل إلى  ٢٥مقابل 

خالل نفس الفترة من العام   ٪٢٠٫١، مقابل ٢٠١٩النصف األول من 
ا للقوائم المالیة المجمعة للشركة.وأرجعت الشركة ھذا   -الماضي ً وفق

ملیون  ٣٫٣االنخفاض بشكل رئیسي لخسائر فروق سعر العملة بقیمة  
ً لالرتفاع الملحوظ في قیمة الجنیھ المصري مقابل العمالت   جنیھ، نظرا

لتصل  ٪٥٨٫٤الصعبة، باإلضافة النخفاض صافي إیرادات الفوائد بنسبة 
ملیون جنیھ.أما على مستوى القوائم المستقلة، فقد وصلت   ١٫٥إلى 

 ٪٣٠٫١ملیون جنیھ بزیادة  ١٣٧٫٤إیرادات النشاط المستقلة للشركة إلى 
ً صافي األرباح بعد  ٢٠١٨مقارنة بنفس الفترة من  ، وانخفض أیضا

ملیون جنیھ في النصف األول  ٢٥٫٥لیصل إلى  ٪١٢٫٥الضرائب بنسبة 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام   ٢٩٫٢، مقارنة بـ ٢٠١٩من 

  أموال الغدالمصدر:الماضي.
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  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 

   ١٨٫٤٣    ٣٨٫٥٠  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
   ١٣٫٩٨    ١٩٫٤٠  أورانج 

  ٩٫٨٤    ٩٫٦٠  دلتا للطباعة والتغلیف 
  ٥٫٢٥    ٥٩٫٩٠  مصر للفنادق 

  ٤٫٩٧    ٠٫٥٩  إیكمى

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 
 -٩٫٩١    ١٥٫٦٣   ایدیتا 

 -٧٫٨٩    ١٫٧٥  شمال إفریقیا لالستثمار العقاري 
 -٦٫٨٤    ٠٫٦٧  مرسى مرسى علم 

 -٦٫٧٠    ٥٫٨٥  روبكس 
 -٦٫٦٢    ١٠٫٣٠  العامة الستصالح األراضي 

  

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

  ٨١٫٩٥    ٧٠٩،٢٥٧،٧٩٢  البنك التجاري الدولي 
  ٦٫٢٣    ١٢١،١٣٩،٩٤٤  مستشفي كلیوباترا 

  ١٤٫٠٥    ٤٢،٢٩٦،١٩٢  الیكتریك السویدى  
  ١٧٫١٩    ٤٢،٠٣٦،٩٠٨  ایسترن كومباني 

  ٢٢٫٧٢    ٣٣،٥٣٥،٦٩٦  ابوقیر لالسمدة 

  

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

  ٠٫٧٠    ٢٥،٨٦٨،٣٧٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٦٫٢٣    ١٩،٩٤٦،٦٦٤  مستشفي كلیوباترا 

  ٢٫٣٢    ١٣،٣٤٤،٥٢٣  بالم ھیلز 
  ٠٫٤٩    ١٢،٠١٤،٠٤١  العربیة لالستثمارات 

  ٠٫٧٨    ١٠،١٧١،٢٨٧  بورتو القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  ملیون جنیھ خسائر مطاحن جنوب القاھرة في عام  
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاھرة والجیزة 

، تحولھا للخسائر على أساس سنوي، ٢٠١٩-٢٠١٨خالل العام المالي 
بضغط عاملین.وأوضحت الشركة في بیان الیوم االثنین، أنھا حققت  

ملیون جنیھ خالل العام المالي الماضي، مقابل  ٢٨٫٢١خسائر بلغت 
ملیون جنیھ بالعام المالي السابق لھ.وتراجعت إیرادات   ٢٥٫٩أرباح بلغت 

  ٣٥٥٫٥ملیون جنیھ، مقابل  ٢٠٠الشركة خالل نفس الفترة لتصل إلى 
.وأرجعت الشركة الخسائر ٢٠١٨-٢٠١٧ملیون جنیھ خالل العام المالي 

ألف طن سحب الربط،   ١١٥إلى انخفاض كمیة القمح المطحون بنسبة 
  –المواد البترولیة  –شغیل مثل "الكھرباء فضال عن ارتفاع تكالیف الت

الضرائب العقاریة".وفي وقت سابق، أفصحت الشركة  –الفوائد المدینة 
) بلغت  ٢٠١٩-٢٠١٨عن تحقیق خسائر خالل العام المالي الماضي (

ملیون جنیھ خالل العام   ٢٥٫٩٤٩ملیون جنیھ، مقابل ربح بلغ  ٣٨٫٠٦٧
  المصدر:مباشرالمالي السابق لھ.

  بتمبر.. نھایة الحق في كوبون القناة للتوكیالت س ٣٠
قالت البورصة المصریة، إن نھایة الحق في الكوبون النقدي لسھم القناة  

سبتمبر  ٣٠للتوكیالت المالحیة، لحامل السھم حتى جلسة  
.وأضافت البورصة في بیان یوم االثنین، أنھ من المقرر صرف ٢٠١٩

ً من جلس ٣٠الكوبون بواقع  .وفي مطلع  ٢٠١٩أكتوبر  ٣ة قرش، بدءا
الشھر الجاري، قالت شركة القناة للتوكیالت المالحیة، إن الجمعیة العامة 

أغسطس الماضي، وافقت على مقترح توزیع فائض   ٢٩المنعقدة في 
ملیون جنیھ على كل المساھمین كل  ٦٠السیولة النقدیة بالشركة بإجمالي 

أن الشركة حققت صافي بنسبة مساھمتھ في رأسمال الشركة.یشار إلى 
ملیون جنیھ، مقابل  ٢٤٩٫٩٩٦ربح خالل العام المالي الماضي بقیمة 

ملیون جنیھ.ویبلغ   ٢٧١٫١٦٧بقیمة  ٢٠١٨-٢٠١٧صافي ربح خالل عام 
ً على  ٢٠٠رأسمال الشركة  ملیون سھم، بقیمة  ٢٠٠ملیون جنیھ، موزعا

  مباشرالمصدر:اسمیة جنیھ للسھم.

  

  نوفمبر المقبل  ١٠إلى تأجیل دعوى عامر جروب  
عامر جروب، إنھ تم تأجیل الدعوى  -قالت مجموعة عامر القابضة 

ً من ٢٠١٩نوفمبر  ١٠إلى جلسة  ٤٥٥رقم  سبتمبر  ١٥، بدال
الجاري.وأوضحت الشركة في بیان للبورصة، یوم االثنین، أن  
المحكمة قررت التأجیل للعلم واإلحاطة.وكان قد صدر حكم في  

فبرایر، بأحقیة عامر القابضة وعامر سوریا  ٢٤قضیة تحكیمیة في 
فبرایر  ١٨ملیون دوالر. وقالت الشركتان في  ٣٨٫٩في مبلغ 

الماضي، إن شركة أنترادوس للتطویر السیاحي قامت برفع دعوى  
تحكیم أمام مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد  

الت  عامر جروب وعامر سوریا، وضد منصور عامر بشخصھوق
الشركتان إن ھاتین الدعوتین ما ھما إال لتعطیل دعوى التحكیم،  
مؤكدة أنھا ستقوم بإبداء دفوعھا الالزمة بما یؤكد سالمة موقفھا  
القانوني ویحقق مصلحتھا في ھذا النزاع.وبحسب البیان، أقامت  

دعوى   ٢٠١٤أنترادوس للتطویر السیاحي ومحمد علي وجود في 
ھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد  تحكیمیة أمام مركز القا

كل من شركة عامر سوریا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو  
ً بالتحكیم المذكور ومجموعة عامر   جروب التي لیست طرفا
القابضة "األطراف المحتكم ضدھا."وذكرت البیانات المنفصلة، أن  

ین  أنترادوس للتطویر السیاحي ومحمد علي وجود أقامت دعوت
قضائیتین أمام محكمة شمال القاھرة االبتدائیة، األولى دعوى  
تعویض واألخرى دعوى رد غیر المستحق ضد كل من عامر  
جروب وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصھ.وفي ینایر 
الماضي، قالت بورتو القابضة إن محكمة استئناف القاھرة قررت 

ھا لدائرة  إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى رئیس المحكمة إلحالت
، قالت مجموعة عامر القابضة عامر  ٢٠١٤أخرى.وفي أغسطس 

جروب، إن شركة "انترادواس" للتطویر السیاحي وآخرین أقاموا  
دعوى تحكیم أمام مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي  
ضد المجموعة وشركة عامر سوریا یطالبون فیھا بفسخ عقد  

ملیون   ١٧٦ض قدره مشروع بورتو طرطوس وطلب تعوی 
دوالر.یشار إلى أن عامر سوریا إحدى الشركات التابعة لبورتو  

  المصدر:مباشر .٢٠١٥القابضة بعد االنقسام في أغسطس 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  رئیس الوزراء یعلن بدء تسویات المتأخرات الخاصة للمصدرین  

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئیس مجلس الوزراء عن سعادتھ 
بزیارة المنطقة الحرة بمدینة نصر، مشیدا بالتطور الذي حدث فیھا، مؤكدا  
أنھ تم تطویر المنطقة على مستوى عال، مشیدا بحجم التصنیع داخل 

ا حدث من تطویر وتحدیث للمنطقة یدعو إلى المصانع الفتا أن م
الفخر.وأضاف مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي على ھامش زیارتھ 
للمنطقة الحرة، أن الحكومة تضع كل تركیزھا لتھیئة مناخ االستثمار 
ا الى أن   ً وتسھیل األجواء للقطاع الخاص في االستثمار والصناعة مشیر

لب  الصناعة ھي األمل في مصر، مؤكدا أن  قطاع الصناعة إذا أصبح صُ
َي دولة سیكون ھو الضامن الستمرار التنمیة والتقدم.وأشار مصطفى  في ا
مدبولي إلى أن تعمیق الصناعة الوطنیة للحكومة بمثابة حیاة أو موت الفتا 
الى أن المنطقة الحرة تضم أعلى البراندات العالمیة، وكل العاملین 

موضحا أنھ تفقد مصنع یعمل بھ والقائمین على العمل بھا مصریین، 
عامل.وأوضح رئیس الوزراء أنھ سیتم اإلعالن بمقر مجلس   ١٥٠٠

الوزراء عن بدء تسویات المتأخرات الخاصة للمصدرین وسیتم البدء بأول 
، من متأخرات دعم الصادرات وسیتم  ٪١٠شریحة بالصرف بنسبة 

ب اإلعالن  ، وذلك بجان٢٠١٣الصرف على الفور للفواتیر المستحقة منذ 
عن عدد من المبادرات األخرى بعد قلیل بمقر مجلس الوزراء لدعم  

  الصادرات. 

  صناعة الحبوب: انخفاض سعر األرز لیس جیدا للمستثمرین 

قال مجدي الولیلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد  
ا للمستثمرین، وسیضر  ً الصناعات، إن انخفاض أسعار األرز لیس جید

اد، على حد قولھ.وأضاف في لقائھ ببرنامج «الیوم»، المذاع عبر باألقتص
فضائیة «دي إم سي»، مساء األحد، أن «أسعار األرز انخفضت، أنا مش  

 ٢٤جنیھ وجنیھ في كیلو الرز، وأوفر  ٢ھفرح خالص كمستثمر لما أنزل 
جنیھا للمواطن، وأوقف حالة لو بیشتغل في مضرب أرز، أو مصنع 

جنیھ، وتكلفة  ٣٥٠٠».وتابع: «الفالح یبیع طن الشعیر للشكایر والخیوط 
، وھو غصب عنھ زرع ومنتظر الحصاد، وزراعة األرز ٤٢٠٠زراعتھ 

ال تستھلك میاة كثیرة كما یتخیل الكثیر، وھناك زراعات تستھلك أكثر»،  
وطالب بوضع خطة لزیادة المساحات الزراعیة المخصصة لمحصول 

  المصدر: جریدة الشروقاألرز.

  ملیون جنیھ إسترلیني من بریطانیا لدعم مصر  ١٣زارة االستثمار: و

التقى وفد من وزارة االستثمار والتعاون الدولي، باندرو موریسون، وزیر 
شؤون الشرق األوسط وشمال أفریقیا ووزیر شؤون التنمیة الدولیة 
بالمملكة المتحدة، خالل زیارتھ لمصر، بحسب بیان من الوزارة یوم  

بحث الجانبان، زیادة االستثمارات البریطانیة فى مصر فى ظل االثنین.و
ملیار  ٤٧٫٤كونھا أكبر الدول المستثمرة فى مصر، والتي وصلت إلى 

شركة بریطانیة تعمل في مصر، وناقش   ١٨١٦دوالر في ظل وجود 
الجانبان التعاون فى تمویل المشروعات التنمویة خاصة في االستثمار فى 

ن خالل برامج التعلیم ومبادرات الرعایة رأس المال البشري م
البریطانیة  الصحیة.وقالت الوزارة، في بیانھا، إن أھمیة زیادة االستثمارات 

في مصر لتشمل مجاالت متنوعة، مثل التعلیم والتدریب المھني والمشروعات  
الصغیرة والمتوسطة وریادة األعمال والنقل، مما یساھم في خلق المزید من  

طرق االجتماع، إلى استعدادات بریطانیا الستضافة مؤتمر  فرص العمل.وت
في ظل رئاسة الرئیس ، والتعاون مع مصر ٢٠٢٠االستثمار في افریقیا ینایر 

  
النصف ملیار دوالر خالل  ١٥٫٢اإلحصاء: ارتفاع صادرات مصر لـ

  األول من العام 

أظھرت بیانات رسمیة حدیثة صادرة عن الجھاز المركزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء، ارتفاع صادرات مصر خالل النصف األول من 

ملیار دوالر، مقارنة بالفترة المماثلة من العام  ١٥٫٢العام الحالى إلى 
یار مل ١٤٫٩الماضى، التى بلغت قیمة الصادرات المصریة خاللھا، 

.وأوضحت البیانات والواردة ضمن أحدث ٪٢دوالر، بزیادة تقدر بنحو 
نشرات التجارة الخارجیة لمصر الصادرة عن جھاز اإلحصاء للفترة 

، أن صادرات الوقود، جاءت من أبرز السلع ٢٠١٩یونیو  –من ینایر 
المصریة التى ارتفع حجم تصدیرھا خالل الفترة المشار إلیھا من العام 

 ٢٫٨ملیار دوالر، مقابل  ٣٫٤حیث بلغت قیمة صادراتھ  الجارى،
ملیار دوالر لذات الفترة من العام الماضى.وأشارت البیانات اإلحصائیة 
إلى أنھ من ضمن السلع المصریة التى ارتفع حجم تصدیرھا، جاءت 
السلع تامة الصنع، كالمالبس واألحذیة والخضر والفاكھة والسجاد 

ملیارات دوالر  ٧صادرات تلك السلع نحو وغیرھا، حیث بلغت قیمة 
ملیار دوالر فى  ٦٫٥خالل النصف األول من العام الحالى، مقابل 

النصف المماثل من العام الماضى.وعلى مستوى الواردات، أظھرت 
البیانات الرسمیة الصادرة عن جھاز اإلحصاء، أن حجم الواردات 

ملیار  ٣٨٫٩ المصریة خالل النصف األول من العام الجارى، بلغ 
دوالر، مرتفعة قلیال عن حجم الواردات فى الفترة المماثلة من العام 

ملیار دوالر.وأوضحت  ٣٨٫٧الماضى، والتى كانت قیمتھا قد سجلت 
البیانات، أن السلع االستھالكیة كاللحوم واألسماك واأللبان 
ومستحضرات التنظیف وغیرھا، من أكثر السلع المستوردة التى تسببت 

الرتفاع الطفیف فى واردات مصر خالل الفترة المشار إلیھا من فى ا
 ٦٫٦ملیار دوالر، مقابل  ٧٫٣العام الحالى، حیث بلغ حجم استیرادھا 

    الیوم السابعالمصدر:ملیار دوالر خالل الفترة ذاتھا من العام الماضى.

  أبرز الرابحین والخاسرین في األسواق العالمیة بعد ھجوم أرامكو 
سواق العالمیة إلى تقلبات حادة على مدار الساعات القلیلة تعرضت األ

الماضیة بعد حادث الھجوم على معامل النفط التابعة لشركة أرامكو 
بالمائة من الطاقة اإلنتاجیة  ٥٠السعودیة، ما تسبب في توقف 

للشركة.وأشارت البیانات الرسمیة إلى أن الحریق الذي نشب بمعامل 
اضي أسفر عن وقف كمیة من إمدادات الزیت النفط في یوم السبت الم

بالمائة من المعروض  ٥ملیون برمیل، ما یعادل  ٥٫٧الخام تقدر بنحو 
العالمي.وقال الرئیس األمریكي إنھ أمر بالسحب من االحتیاطي 
االستراتیجي للنفط في حال اقتضت الضرورة ذلك، في الوقت الذي 

لمفقود في وقت الحق من تتوقع في أرامكو استعادة جزء من اإلنتاج ا
  الیوم. 

  عاما  ٢٨النفط یرتفع بأكبر وتیرة یومیة في 

وتعد أسعار النفط أكبر المستفیدین، حیث سجل الخام أكبر وتیرة ارتفاع 
بالمائة في التعامالت اآلسیویة،  ١٩، وزاد بنحو ١٩٩١یومي منذ ینایر 

ً للبرمیل.وبحلول  ٧٢لیسجل خام "برنت" مستوى قریب من  دوالرا
ً بتوقیت جرینتش ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام  ١٠:٣٠الساعة  صباحا
دوالر للبرمیل.كما زاد  ٦٥٫٤٧بالمائة إلى  ٨٫٧" القیاسي بنحو "برنت

 ٨٫٤سعر العقود اآلجلة لخام "نایمكس" األمریكي تسلیم أكتوبر بنسبة 



 

 

عبد الفتاح السیسي، لالتحاد االفریقي.وقال اندرو موریسون، إن بریطانیا ستدعم 
ا  ملیون جنیھ إسترلیني من خالل البنك الدولي، وھو  ١٣مصر بقیمة  ً ما یعد توسع

ا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنیة البالغ قیمتھ  ً ملیون جنیھ   ١٥وتمدید
إسترلیني، وسیعزز ھذا من الفرص االقتصادیة وسیشجع االستثمار في  
مصر.وأضاف موریسون، أن مصر دولة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للمملكة  

ز مع البنك الدولي، وفي ظل الشراكة  المتحدة، ولذلك سیتم تمدید برنامجنا الممتا
طویلة األمد بین البلدین، فإن ھذا التمدید یعكس التزامنا في دعم مصر من خالل 

    المصدر:مصراوى.تطبیق اإلصالحات الناجحة وبناء اقتصاد قوي

 المركزي یعتزم الموافقة على شراء بنك عوده ألصول األھلي الیوناني 
زي، إن البنك یعتزم إصدار الموافقة لبنك عودة  قال مصدر مسؤول بالبنك المرك   

لشراء أصول البنك األھلي الیوناني مصر.ونفى المصدر وجود بطء في إصدار  
الموافقة لبنك عودة لشراء أصول البنك األھلي الیوناني ولكن المركزي یحتاج  
التأكد من ضمان حقوق الموظفین قبل الموافقة وبعض اإلجراءات الفنیة.كان بنكا  

ودة مصر واألھلي الیوناني أعلنوا في مایو الماضي عن توقیع اتفاقیة نھائیة  ع
لشراء بنك عوده فروع األھلي الیوناني في مصر وعملیاتھ المصرفیة بشرط  
موافقة البنك المركزي المصري واللبناني علي اتمام الصفقة.وتبلغ أصول البنك 

وودائع أوراقا مالیة،   مالیین یورو، تشمل قروضا  ١١٠األھلي الیوناني مصر 
ا ونحو  ١٧باإلضافة إلى  ا.بنك عوده مصر ھو شركة تابعة   ٢٥٠فرعً ً موظف

مملوكة بالكامل لبنك عوده، حیث یقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات  
التي تغطي الخدمات المصرفیة للشركات واألفراد والخزینة والتمویل 

  ٣١موظفا حتى  ١٤٥٤عمل بھ فرعا وی ٤٦التجاري.ویمتلك بنك عوده مصر 
مارس الماضي، ویحتل المرتبة التاسعة بین بنوك القطاع الخاص في مصر من  

  : مصراوي المصدرحیث األصول. 

ً على دخول الشاحنات المصریة عبر  ٨٫٨لیبیا تفرض  ألف جنیھ رسوما
 «منفذ «أمساعد

جدیدة على  «مصطفى»: القرار جاء للمعاملة بالمثل والرسوم تفرض أعباء 
ً على دخول وخروج األفراد والشاحنات   الصادراتفرضت الحكومة اللیبیة رسوما
المصریة من وإلى منفذ أمساعد البرى؛ حیث بدأ العمل بالقرار الثالثاء  
الماضى.قال فاروق مصطفى، وكیل المجلس التصدیرى لمواد البناء، إن القرار  

ً على  جاء فى إطار المعاملة بالمثل، بعد أن فرضت ا  لحكومة المصریة رسوما
دخول الشاحنات اللیبیة إلى مصر.وأضاف أن القرار یشمل فرض رسوم دخول 

ً، ما یعادل نحو  ٧٦٨عبر منفذ أمساعد البرى بقیمة  جنیھ، وتتضمن   ٨٨٠٠دینارا
ً على دخول األفراد.وأضاف أن رسوم دخول السائق تبلغ  ٨٧الرسوم    ٢٠٧دینارا

ً، والكشف عن   ٧٥دخول مساعد السائق  دینارات، فیما تبلغ رسوم دینارا
ً، واللوحات  ٦٢المفرقعات  ً. وأوضح القرار الذى حصلت   ٣٣٧دینارا دینارا

«البورصة» على نسخة منھ، أن مغادرة منفذ أمساعد البرى لألفراد والسائق 
ً على   ٧٥و ٢٠٧و ٨٧ومساعده تبلغ نفس قیمة الدخول، والبالغة  دینارا

أن رسوم بلدیة النظافة خالل الذھاب من لیبیا إلى مصر تبلغ   التوالى.وأشار إلى 
ً، لیصل إجمالى رسوم مغادرة لیبیا إلى مصر  ١٢ ً، ما یعادل  ٣٨١دینارا دینارا

ً.ولفت «مصطفى» إلى أن تلك الرسوم سوف تفرض أعباءً   ٤٣٨٠نحو  جنیھا
سیما  جدیدة على صادرات منتجات مواد البناء خاصة السیرامیك واألسمنت، ال 

أن لیبیا من أھم األسواق التصدیریة لكال المنتجین.وقال وجیھ بسادة، رئیس 
َّ الرسوم المفروضة على دخول الحاویات   مجلس إدارة شركة ألفا للسیرامیك، إن

، ما یضعف تنافسیة المنتجات المصریة  ٪١٠و ٥إلى لیبیا سترفع تكلفة النقل بین 
المصریة فقط.وأكد أھمیة التواصل   فى لیبیا، خاصة أن الرسوم تخص المنتجات 

بین الحكومتین المصریة واللیبیة للوقوف على آلیة تطبیق القرار، ومدى إضافة  
تلك الرسوم على جمیع السلع من عدمھ.وتحتل لیبیا المركز الخامس ضمن قائمة  
أكبر الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء والحراریات والصناعات المعدنیة، من  

مالیین دوالر، مقابل  ١٠٨ل النصف األول من العام الجارى، بنحو مصر خال
، بحسب  ٪٤٤ملیون دوالر خالل الفترة نفسھا من العام الماضى، بنمو  ٧٥

 المصدر:جریدة البورصة البیانات الصادرة عن المجلس التصدیرى لمواد البناء.

  دوالر للبرمیل. ٥٩٫٤٣بالمائة عند 

  الحادث سالح ذو حدین بأسواق العملة 

تمكنت عمالت الدوالر المصدرة للنفط مع إحراز مكاسب كبیرة مع 
روض من الخام، فیما ھبطت عمالت الدوالر نقص المع

بالمائة  ٠٫٢المستوردة.وزاد الدوالر الكندي أمام العملة األمریكیة بنحو 
دوالر كندي.كما صعدت العملة النرویجیة أمام الدوالر  ١٫٣٢٦٣إلى 

كرونة.وعلى صعید الدوالر  ٨٫٩٧٨٥بالمائة عند  ٠٫٠٩بنسبة 
عمالت  ٦الذي یقیس أدائھا أمام  األمریكي فأن المؤشر الرئیسي للعملة
، بعد ٩٨٫٣٣بالمائة عند  ٠٫٠٧رئیسیة زاد خالل تلك الفترة بنحو 

تراجعھ في وقت سابق من التعامالت.وعلى الجانب اآلخر، تراجع أداء 
عمالت الدول التي تستورد النفط مثل اللیرة التركیة التي انخفضت أمام 

لیرة.كما ھبطت  ٥٫٧١٧٠د بالمائة عن ٠٫٥الدوالر األمریكي بنسبة 
بالمائة عند  ٠٫٩الروبیة الھندیة أمام الدوالر األمریكي بنسبة 

  روبیة. ٧١٫٥٣٨٨

  تباین أداء أسواق األسھم 

وعلى صعید أسواق األسھم، سجلت بعض األسواق مكاسب كبیرة، فیما 
تراجع أداء البعض اآلخر.وفي آسیا، تباین أداء األسھم الصینیة حیث 

ً استقر مؤشر "  ٣٠٣٠٫٨شنغھاي" المركب في نھایة التعامالت مُسجال
بالمائة عند  ٠٫٤" بنحو ٣٠٠نقطة.وبینما تراجع مؤشر "سي.إس.أي 

نقطة.وخالل تلك الفترة انخفض مؤشر ستاندرد آند  ٣٩٥٧٫٧٢
 ١١١٣٥٫٢بالمائة إلى  ٠٫٦" في بورصة الھند بنحو ١٠٠بورز 

في عطلة رسمیة.أما على  نقطة.وتوقفت تداوالت األسھم الیابانیة الیوم
" في ھذه ٦٠٠صعید األسواق األوروبیة، انخفض مؤشر "ستوكس

نقطة، وسط ھبوط في مؤشرات  ٣٨٩٫٩بالمائة إلى  ٠٫٥األثناء بنحو 
األسھم األلمانیة والفرنسیة والبریطانیة.وصعد مؤشر البورصة الرئیسي 

ا زاد نقطة.كم ٢٨١٩بالمائة إلى  ١في روسیا "إم.أو.أي.إكس" بنحو 
بالمائة عند  ٠٫١" في تركیا بنحو ١٠٠مؤشر "بي.أي.إس.تي

  نقطة. ١٠٣١٩٥

  احتفاالت بأسواق أصول المالذ اآلمن 

ومع حالة عدم الیقین التي خلقھا الحادث اتجھت التعامالت نحو أصول 
المالذ اآلمن، فارتفعت أسعار الذھب وانخفض العائد على السندات 

اد سعر العقود اآلجلة للذھب تسلیم الحكومیة.وخالل تلك الفترة، ز 
دوالر عند  ١٢٫٧٠بالمائة أو ما یعادل  ٠٫٩دیسمبر/كانون األول بنحو 

دوالر لألوقیة.كما ارتفع سعر التسلیم الفوري للمعدن  ١٥١٢٫٢٠
ً  ١األصفر بنسبة  دوالر لألوقیة.وعلى صعید  ١٥٠٣٫٤٥بالمائة مُسجال

 ١٠لخزانة األمریكیة آلجل أداء السندات، انخفض العائد على سندات ا
بالمائة.كما ھبط العائد  ١٫٨٤١نقاط أساس لیصل إلى  ٦سنوات بمقدار 

ً  ٤سنوات بمقدار  ١٠على سندات الخزانة البریطانیة آلجل  نقاط مُسجال
 ١٠بالمائة.أما العائد على سندات الخزانة األلمانیة آلجل  ٠٫٧٢٦

 ً   المصدر: المالبالمائة. ٠٫٤٦٨-سنوات فتراجع بمقدار نقطتین مُسجال

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ٦دوالرا إذا تجاوز توقف السعودیة  ٧٥جولدمان: برنت قد یتجاوز 

  أسابیع
قال جولدمان ساكس إن توقفا في اإلنتاج لمدة تتجاوز ستة أسابیع بسبب  
الھجوم بطائرات مسیرة على منشأتي نفط سعودیتین مطلع األسبوع  

دوالرا للبرمیل، رغم أن   ٧٥یجعل سعر خام برنت یتجاوز الحالي قد 
مدى تأثیر الھجوم لم یتحدد بعد.وأضاف البنك المدرج في بورصة وول 
ستریت في مذكرة صدرت أمس األحد أن تعطل اإلنتاج لھذه المدة في ظل 
المستویات الحالیة لن یؤدي إلى زیادة أسعار خام برنت فحسب، بل 

من االحتیاطات البترولیة االستراتیجیة "بكمیات   سیؤدي أیضا إلى السحب
كبیرة بما یكفي لسد مثل ھذا العجز لعدة أشھر وجعل األسعار على 
مستویاتھا الحالیة".وارتفعت أسعار النفط یوم االثنین، إذ سجل خام القیاس  
العالمي مزیج برنت أكبر زیادة بالنسبة المئویة خالل الیوم منذ حرب  

 ٪٥بسبب ھجمات یوم السبت التي اقتطعت أكثر من  ١٩٩١الخلیج عام 
من اإلمدادات العالمیة.وقال البنك إنھ من المرجح أن یتسبب توقف تام  
لنحو أربعة مالیین برمیل یومیا لمدة تزید على ثالثة أشھر في رفع 

دوالرا للبرمیل.وقال بنك باركلیز  ٧٥األسعار إلى ما یزید على 
ّض على األرجح صادرات النفط السعودیة البریطاني إن الھجمات لن تخ ف

بنسبة كبیرة لوجود مخزون كبیر من النفط الخام والمنتجات البترولیة لدى 
  الیوم السابعالمصدر: السعودیة.

  اتحاد الشركات األوروبیة یحذر من خروج بریطانیا دون اتفاق 
حذرت إحدى روابط الشركات األوروبیة الیوم االثنین، من الضرر 
الجسیم الذى سیسببھ خروج بریطانیا من االتحاد األوروبى دون اتفاق،  
وذلك قبل ساعات من المحادثات المقررة بین رئیس وزراء بریطانیا 
بوریس جونسون ورئیس المفوضیة األوروبیة جان كلود یونیكر.وقال  
ماركو بیریر رئیس اتحاد الشركات األوروبیة حسبما نقلت "الرؤیة" 

إن "الخروج دون اتفاق ھو وصفة لكارثة ویجب استبعاد ھذا  اإلماراتیة، 
ً بكل األطراف.وأضاف بیریر  ً جدا ً أنھ سیكون مضرا ً، مضیفا الخیار نھائیا
فى بیان أن خروج بریطانیا دون اتفاق سیؤدى إلى خسارة ھائلة  
ً أن   ً، مضیفا للمواطنین والشركات فى بریطانیا وفى القارة األوروبیة أیضا

لسلبیة لمثل ھذه الخطوة ستؤثر فى العالقات المستقبلیة العواقب ا
ً.وقال بیریر إنھ من األفضل تأجیل تنفیذ خروج بریطانیا من االتحاد   أیضا
األوروبى لحین التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر تنفیذ قرار الخروج 
فى مارس الماضى لكن تم تأجیل التنفیذ بسبب تعثر الوصول إلى اتفاق  

نبین.یذكر أن "اتحاد الشركات األوروبیة" ھو مظلة تضم اتحادات  بین الجا
  الیوم السابعالمصدر:  الصناعات فى دول االتحاد األوروبى.

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 7,827.00  1.00% السعودیة 

 DFMGI 2,870.00 -0.29%  دبي
 ADI 5,161.00 1.71% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,632.79 -1.62% الكویت 

 BSEX 1,524.33  -0.73% البحرین 
 GENERAL 10,512.00 1.12% قطر 

 MASI 11,630.00 0.24% المغرب 
 TUN20 7,117.00 -0.01% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,076.82  -0.52% أمریكا 
 S&P 500 2,997.96  -0.31% أمریكا 
 NASDAQ 8,153.54 -0.28% أمریكا 

 FTSE 100 7,313.86 -0.10% لندن 
 DAX 12,380.31  -0.71% أمانیا 

 Nikkei 225 22,001.32  0.06% الیابان 
 %0.12- 1,496.47 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.77- 68.58 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %1.13- 62.06 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

بریطانیا: الخطوط العریضة ألى اتفاق على “بریكست” أصبحت 
  واضحة اآلن 

قال وزیر الخارجیة البریطانى دومینیك راب الیوم االثنین إن  
الخطوط العریضة التفاق محتمل على خروج بریطانیا من االتحاد  

أن وصلت محادثات  األوروبى أصبحت واضحة اآلن بعد 
االنفصال بین لندن والتكتل إلى منعطف حاسم.وأضاف راب لرادیو  
ھیئة اإلذاعة البریطانیة (بى.بى.سى) قبل اجتماع بین رئیس  
الوزراء البریطانى بوریس جونسون وزعماء االتحاد فى  
لوكسمبورج الیوم االثنین “تبادلنا الكثیر من التفاصیل والخطوط  

واضحة للغایة اآلن”.وتابع “أعتقد أنھا عالمة  العریضة ألى اتفاق 
فارقة، رئیس الوزراء یبنى على المحادثات السابقة التى أجریناھا  
منذ تولیھ المنصب”.وأضاف “متطلباتنا واضحة جدا، نرید حذف  
الترتیب غیر الدیمقراطى الخاص بأیرلندا ونرید أن نتمكن من  

ة للتجارة  تحویل عالقتنا فى المستقبل إلى أفضل اتفاقی
الحرة”.والترتیب الخاص بأیرلندا ھو بند یلزم بریطانیا باتباع  
قواعد االتحاد األوروبى التجاریة لحین إیجاد طریقة أفضل لتجنب  
فرض قیود حدودیة صارمة عبر جزیرة أیرلندا.وأوضح راب أن  
بریطانیا تأمل فى التوصل إلى اتفاق خالل قمة االتحاد األوروبى  

أكتوبر.وقال “ھذا ھو المكان الذى یمكن   ١٨و ١٧المقررة یومى 
إنجاز اتفاق فیھ”. وأشار إلى أنھ إذا لم یكن التوصل التفاق ممكنا  

أكتوبر على أیة   ٣١فإن بریطانیا ستترك االتحاد األوروبى یوم 
  أموال الغدالمصدر: حال.

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  الحقتاریخ نھایة   التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ) سھم لكل سھم اصلي ٠٫١٠٠٠٠٠٠٤٩٣٦(   اسیوط االسالمیة الوطنیة للتجارة 
  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  سھم لكل سھم أصلى  ٠٫٠٤٦٥٣٣٥٩٢٩٤  روبكس لتصنیع البالستیك 

 

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

  ٢٠١٩/ ١٩/٠٩  ٢٠١٩/ ١٧/٠٦  جنیھ مصرى   ٣٫٣٧٥القسط الثانى   الزمالك للفنادق و السیاحة
  ٢٠١٩/ ١٩/٠٩  ٢٠١٩/ ١٧/٠٤  جنیھ  ٠٫٥٠القسط الثانى   دلتا للطباعة والتغلیف 

  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ٢٠١٩/ ١٨/٠٩  جنیھ للسھم  ٤٫٥٧٠٠٤٦٧٩٨١  بورسعید لتداول الحاویات 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٠٫٠٦٨٦٣٥٣١٩٢  القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة 

  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى  ٦٫٣٧١٢القسط الثانى   طنطا موتورز 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٢٫٥٠  مصر بنى سویف لالسمنت 
  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٦  جنیھ مصرى  ٤٫٧٥القسط الثانى   والصخرة واالساسات باور ایجیبت لھندسة التربة 

  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الثانى   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٩/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الرابع   العربیة لمقاوالت حفر االبار 
  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ للسھم  ١٫٥٠القسط الثانى   للتأجیر التمویلي (إنكولیس) الدولیة  

  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٧/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادى لالستثمار والتعمیر 
  ٢٠١٩/ ٠٢/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/٠٥  جنیھ  ١٫٢٣٧٩٢٥٢٧١٢القسط الثانى   الوطنیة لمنتجات الذرة 

  ٢٠١٩/ ١٠/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  جنیھ مصرى للسھم  ١  رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة العاشر من 
  ٢٠١٩/ ١٦/١٠  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   سیدى كریر للبتروكیماویات 

  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٠/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٨٣٣٣القسط الثالث    الوطنیة للغاز (ناتجاس) 
  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   االبار العربیة لمقاوالت حفر 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثالث    الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٧  جنیھ مصرى  ٠٫٢٠القسط الثانى   االسكندریة للخدمات الطبیة (مركز االسكندریة الطبي) 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   لالسمنت قنا مصر 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ   ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

عادیة وغیر    جینیال تورز   ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  عادیة 

الدور   ٣٢الحى الحادى عشر امام مدینة الثقافة و العلوم عمارة  –بقاعة االكادیمیة الملكیة 
  الجیزة   - اكتوبر   ٦مدینة  –االول  

االسالمیة لالدویة والكیماویات    ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  والمستلزمات الطبیة

عادیة وغیر  
  عادیة 

المستلزمات الطبیة (فاركو لالدویة) الكائن  بمقر الشركة االسالمیة لالدویة و الكیماویات و 
  االسكندریة  - العامریة - طریق االسكندریة الصحراوى   ٣١بالكیلو 

عادیة وغیر    سبید میدیكال   ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  عادیة 

مصر   –مساكن شیراتون  –الكائن فى شارع عبد الحمید بدوى  –بفندق رادیسون بلو 
  الجدیدة 

  القاھرة  - أ شارع طلعت حرب   ٢٨بقاعة شركة النصر للتصدیر و االستیراد بالعنوان    غیر عادیة   الدارة وتطویر االصول الشركة العربیة   ٢٠١٩/ ٢١/٠٩
  قاعدة أندلوسیت  –طریق النصر خلف المنصة   - شارع عبد العزیز الشناوي - فندق الماسة   غیر عادیة   االسكندریة - العز الدخیلة للصلب    ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩

  یولیو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة عرابي ٢٦ش   غیر عادیة   ارابیا انفستمنت ھولدنج   ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩
  الجیزة   - الدقي   –ش السد العالي متفرع من میدان فیني  ٢٢بمقر الشركة   غیر عادیة   المجموعة المصریة العقاریة  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩
  االسكندریة  –الطابیة خط رشید    –بنادي العاملین بالشركة    عادیة   الصناعات الكیماویة ابو قیر لالسمدة و    ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩



 

 

  )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 82.0 0.05 9.28 8,677,249 709,257,792 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
17.19 3.49 4.82 2,470,164 42,036,908 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.76 -2.09 8.47 1,006,483 10,861,312 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.48 -0.40 37.80 988,230 1,462,490 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

14.05 -2.29 22.38- 2,993,679 42,296,192 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
19.50 -0.51 29.57 1,564,453 30,397,586 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
43.02 0.00 4.90 - - 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

12.69 -0.24 0.79 2,183,524 27,322,454 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

9.80 2.40 12.89- 1,778,597 17,429,596 14.50 8.50 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

5.20 -1.70 22.50- 1,783,294 9,232,741 7.00 4.54 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.65 -1.49 25.14- 8,022,614 21,423,162 4.30 2.28 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
16.14 -2.12 20.45 652,763 10,518,018 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

10.50 2.34 2.94 1,423,290 14,721,257 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

13.00 0.93 49.43 613,238 7,941,174 13.26 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.23 4.88 35.73 19,946,664 121,139,944 7.06 3.20 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.32 -2.52 6.91 13,344,523 31,085,736 3.00 1.93 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.50 -0.79 45.29 471,681 12,512,757 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

108.99 1.94 7.64- 110,371 11,899,406 140.15 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.59 -2.93 1.83 784,456 8,356,610 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.50 0.90 27.77- 768,783 3,466,629 11.39 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

10.34 0.19 39.88- 2,375,244 24,801,550 24.49 8.16 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.93 -2.47 3.10- 2,816,893 16,808,512 7.65 5.00 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

7.61 -2.69 9.03 3,453,468 26,372,842 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.12 -0.32 5.45- 1,894,061 5,953,513 4.13 2.86 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

10.26 -2.84 43.22- 3,056,037 31,621,800 25.00 7.84 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.70 -1.69 20.00 25,868,370 18,061,118 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.76 -3.50 58.44 2,995,817 8,195,259 3.25 1.42 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

13.50 -2.53 19.15 531,631 7,210,946 16.95 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.95 -3.09 11.33- 1,668,465 10,036,117 7.45 4.31 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.96 -1.33 44.15- 620,707 1,839,557 6.19 2.58 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

  المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات  على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر  ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر  ھذا ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر  لھذا
  المقصود المتلقي  بخالف  شخص أي قبل من  إنتاجھ إعادة  أو  توزیعھ أو  نشره أو البحثي التقریر  لھذا بھ المصرح  غیر  االستخدام  إن . األشكال من

ا محظور    . 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
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