
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٦/٠١/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30 (  13,283.66 -4.43% 1.90% 417,431,520 102,127,710 379,156,207,603مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,853.13 -5.66% -13.80% 464,800,864 148,779,971 455,086,487,478مؤشر ( 
 EGX 70 (  511.05 -4.77% -26.34% 94,420,816 64,398,732 196,876,171,426مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,332.01 -4.79% -22.88% 511,852,320 166,526,442 576,032,379,029مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   مصر الجدیدة لإلسكان» تقرر تعدیل مدة عقد الشریك»

  سنوات  ١٠االستراتیجى إلى 
  أشھر  ٥في  ٪٣٢ارتفاع أرباح اإلسكندریة لألدویة  
 بلتون ” تسعى لتأسیس ذراع مالیة غیر مصرفیة“  
  تأجیل دعوى ضد عامر وبورتو جروب لمطلع مارس المقبل  
   أسھم األقلیة بأمریكانا یتظلمون من قرار نقل الملكیة لمحمد

  العبار  
   المصریة للمنتجعات السیاحیة تكشف مستجدات الدعاوى

  القضائیة ضد المتعثرین
 والر نھایة ملیار د  ٤٥٫٤٢االحتیاطي األجنبي بمصر یرتفع لـ

 دیسمبر
  جھاز االحصاء: ارتفاع الرقم القیاسى للصناعات التحویلیة

    ٪٠٫٠٤واالستخراجیة 
   التحوط مع «جى بى مورجان» و«سیتى بنك» یقلل تأثر مصر

  بارتفاع البترول 
   ..سمیح ساویرس: أسباب داخلیة تعوق جذب االستثمارات

  والحل یحتاج لرئیس الوزراء 
  األعمال: تعمیم تجربة جمع القطن  تأكیدا لـ«المال» وزیر قطاع

  فى جمیع المحافظات 
  إیران.."سنضرب ً ً حال الرد على مقتل   ٥٢ترامب مھددا موقعا

  سلیماني" 
  الصین تخفف القیود على االستثمارات األجنبیة في القطاع

  المالي  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

التي انخفض  االسھم   االسھم التي ارتفع سعرھا   
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  أخبار الشركات المقیدة 
«مصر الجدیدة لإلسكان» تقرر تعدیل مدة عقد الشریك االستراتیجى إلى 

  سنوات  ١٠
علمت جریدة «المال» أن شركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر قد  

 ٧فترة عقد الشریك االستراتیجى المنتظر اختیاره إلدارتھا من  قررت مد 
سنوات، بناء على طلب الشركات الساحبة لكراسة شروط   ١٠إلى 

المناقصة، بغرض التمكن من تنفیذ خططھم االستراتیجیة.وطرحت مصر 
كراسة الشروط الخاصة بمناقصة   ٢٠١٩نوفمبر    ٢٥الجدیدة لإلسكان فى  

من  ١٠ولى قیادة الشركة، ویستحوذ على %اختیار شریك إدارى، یت
سنوات.یشار  ٧أسھمھا، وتضمنت الشروط األولیة أال تزید مدة العقد عن 

شركات قامت بسحب كراسة الشروط، وھى: «بى بى  ٤إلى أن 
بارتنرز»، و»سودیك»، و»بالم ھیلز»، و«أركان العقاریة».وأكدت  

ا  مصادر مطلعة على تفاصیل الصفقة أن األسبوع الما ضى شھد اجتماعً
بین وزیر قطاع األعمال ھشام توفیق وممثلین عن الشركات التى سحبت  
كراسات شروط مناقصة اإلدارة، لإلجابة على استفساراتھم، وبحث أنجح 
آلیات التعاون.كما تم عقد اجتماع آخر نھایة األسبوع مع مجلس إدارة 

اللمسات   شركة مصر الجدیدة لإلسكان ورئیس القابضة للتشیید لوضع
  المصدر: المالالنھائیة، واعتماد مقترحات المطورین.

  أشھر  ٥في  ٪٣٢ارتفاع أرباح اإلسكندریة لألدویة 

كشفت القوائم المالیة لشركة اإلسكندریة لألدویة والصناعات الكیماویة،  
أشھر من العام المالي الجاري  ٥ارتفاع صافي ربح الشركة خالل أول 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  بالمائة، على  ٣١٫٨بنسبة 
ملیون  ٦٨٫٢٥لبورصة مصر یوم األحد، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون  ٥١٫٧٨جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة نوفمبر الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وسجلت الشركة صافي  جنیھ أرباحا
 ٥٢٫٧٧الي الجاري بلغ أشھر من العام الم ٤ربح الشركة خالل أول 

 ٤١٫١٨ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة أكتوبر الماضي، مقابل 
ً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات   ملیون جنیھ أرباحا
الشركة خالل األربعة أشھر األولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 

ملیون جنیھ خالل  ٢٩٠٫٦٤ملیون جنیھ بنھایة أكتوبر، مقابل  ٣٤٩٫٥٣
  المصدر: مباشرنفس الفترة من العام المالي الماضي.

  “بلتون ” تسعى لتأسیس ذراع مالیة غیر مصرفیة
ا تقدمت بھ شركة بلتون لتأسیس ذراع مالیة غیر   تدرس ھیئة الرقابة المالیة طلبً

والتأجیر  ، تمارس أنشطة التمویل العقاري  ٪١٠٠مصرفیة جدیدة تساھم بھا بنسبة  
التمویلي والتمویل االستھالكي.وعلمت جریدة حابي أن رأس المال سیكون  
ا للحدود المنصوص علیھا في قوانین األنشطة الثالثة، وأن الھیئة بدأت   مستوفیً
ا الستیفاء اإلجراءات الالزمة العتمادھا.وذكرت   ً فحص المستندات بالفعل، تمھید

ئلة رجل األعمال نجیب ساویرس، تقدمت  الجریدة، أن شركة جیمناي المملوكة لعا
ا بطلب تأسیس شركة جدیدة للتمویل متناھي الصغر.وأكد رجل األعمال  أیضً
المھندس نجیب ساویرس، أن خطوة بلتون، جزء من خطة طموحة للتوسع في  

یأتي ذلك وسط تزاید إقبال بنوك االستثمار على استكمال .األنشطة غیر التقلیدیة
ر المصرفیة المخلتفة، والتي تسعى من خاللھا إلى توسیع دائرة  األنشطة المالیة غی

أعمالھا وتنویع قنوات إیراداتھا بما یتناسب مع متطلبات السوق وفرصھا.وتملك 
مجموعة أوراسكوم لالستثمار القابضة، التي یرأس مجلس إدارتھا رجل األعمال 

  در: إیكونومى بلس المصمن أسھم شركة بلتون المالیة القابضة. ٪ ٧٠نجیب ساویرس، 

  

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

   ٧٫٦٩    ٥٫٨٨  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 
   ٦٫٥٠    ١٢٥٫٠٠  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  ٥٫٧١    ١٫٥٢  الكابالت الكھربائیة المصریة 
  ٤٫٤٧    ٥٧٫٩٨  غاز مصر 

  ٣٫٩٣    ٩٨٫٠٠  مطاحن مصر العلیا 

 

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

 -١٠٫٤٧    ٠٫٥٣   بورتو القابضة 
 -١٠٫٠٠    ٥٫٢٢  روبكس 

 -١٠٫٠٠    ٨٫٨٢  حدید عز 
 -١٠٫٠٠    ٠٫٤٤  ثمار 

 -١٠٫٠٠    ١٫٥٢  االسماعیلیة للدواجن 

  

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

  ٨١٫٤٨    ٦٧،٧١٦،٤٨٠  البنك التجاري الدولي 
  ٧٫٥٨    ٣١،٥٣٧،١٥٦  طلعت مصطفى 

  ٩٫٢٠    ٢٩،٥٤٠،١٧٢  المصریة لالتصاالت 
  ٥٫٠٣    ٢٧،٨٧٦،٠٠٤  بایونیرز القابضة 

  ١٫٥٨    ٢٦،٧٨٨،٨٢٠  بالم ھیلز 

  

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

  ٠٫٥١    ٣٥،٩٢٨،٨٢٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٢٦    ١٩،٧٨٩،٤٤٧  العربیة لالستثمارات 

  ١٫٥٨    ١٦،٧٢٠،٦٨٧  بالم ھیلز 
  ٢٫٢٣    ١١،١٣٧،٦٣٦  القلعة 

  ٠٫٥٣    ٩،٦٠٤،٣٦٤  بورتو القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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 تأجیل دعوى ضد عامر وبورتو جروب لمطلع مارس المقبل 
قالت شركتا عامر القابضة عامر جروب وبورتو القابضة بورتو جروب، إنھ تم 
تأجیل دعوى بطالن حكم التحكیم أمام المحاكم المصریة ضد كل من مجموعة  

  ١القابضة إلى جلسة عامر القابضة،شركة عامر سوریا وكذلك مجموعة بورتو 
.جاء ذلك في إفصاحات منفصلة للشركتین إلى بورصة مصر یوم ٢٠٢٠مارس 

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

حي قامت برفع دعوى تحكیم أمام الماضي، إن شركة أنترادوس للتطویر السیا
مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوریا، 
وضد منصور عامر بشخصھ.وقالت الشركتان إن ھاتین الدعوتین ما ھما إال  
لتعطیل دعوى التحكیم، مؤكدة أنھا ستقوم بإبداء دفوعھا الالزمة بما یؤكد سالمة  

ویحقق مصلحتھا في ھذا النزاع.وبحسب البیان، أقامت أنترادوس موقفھا القانوني  
دعوى تحكیمیة أمام مركز   ٢٠١٤للتطویر السیاحي ومحمد على وجود في 

القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ضد كل من شركة عامر سوریا إحدى  
ً بالتحكیم المذكور   الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التي لیست طرفا

ومجموعة عامر القابضة "األطراف المحتكم ضدھا."وذكرت البیانات المنفصلة، 
أن أنترادوس للتطویر السیاحي ومحمد على وجود أقامت دعوتین قضائیتین أمام 
محكمة شمال القاھرة االبتدائیة، األولى دعوى تعویض واألخرى دعوى رد غیر  

امر بشخصھ.وفي  المستحق ضد كل من عامر جروب وبورتو جروب ومنصور ع 
ینایر الماضي، قالت بورتو القابضة، إن محكمة استئناف القاھرة قررت إحالة  
دعوى بورتو طرطوس إلى رئیس المحكمة إلحالتھا لدائرة أخرى.وفي أغسطس 

، قالت مجموعة عامر القابضة عامر جروب، إن شركة "انترادواس"  ٢٠١٤
مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم   للتطویر السیاحي وآخرین أقاموا دعوى تحكیم أمام 

التجاري الدولي ضد المجموعة وشركة عامر سوریا یطالبون فیھا بفسخ عقد 
ملیون دوالر.یشار إلى أن   ١٧٦مشروع بورتو طرطوس وطلب تعویض قدره 

عامر سوریا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد االنقسام في أغسطس 
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر    ٩١٫٣ بلغت  .كانت الشركة حققت أرباحاً ٢٠١٥

، ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من    ١١٥٫٨حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت  
مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى  

ة من  ملیار جنیھ بالفترة المقارن ١٫٣٧ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٫٢٦
ً بلغت  ملیون   ١١٫٢٦العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ    ٦٢٫٧جنیھ خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 
بالربع المقارن من العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد تحولت  

ً بلغت   ون جنیھ خالل التسعة أشھر االولى  ملی  ٧٤٫٥الشركة للربحیة محققة أرباحا
  .٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١١٫٨، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩من 

  المصدر: مباشر

المصریة للمنتجعات السیاحیة تكشف مستجدات الدعاوى القضائیة ضد  
 المتعثرین

قالت شركة المصریة للمنتجعات السیاحیة إن المحكمة قررت تأجیل النظر في  
ً لبیان  ٢٠٢٠ینایر  ٨الشركة ضد المستثمرین المتعثرین إلى جلسة  دعوى ، وفقا

للبورصة الیوم األحد.وحققت المصریة للمنتجعات السیاحیة صافي خسائر بلغ  
ملیون    ٩٫٣١ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل    ١٢٫٨٣

ت الشركة أن ذلك في إطار  جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.وذكر
النزاع القانوني مع أشرف سلیمان وطارق منصور وجیھان سلیمان والمجموعة  
المرتبطة بیھم.وكان محامي المدعین طلب في منتصف دیسمبر الجاري تعدیل 
طلباتھم في كلتا الدعوتین والتنازل عن الطلب الخاص بإقرار ثمن بیع قطة  

المقامة    ٢٠١٩لسنة    ٥٣یشار إلى أن الدعوة  األرض محل العقد بالجنیھ المصري.
ضد المصریة للمنتجعات بشأن منع التعرض للمدعیین في استخدام حقوقھما  
المتولدة عن كونھما مساھمین في المصریة للمنتجعات السیاحیة في حضور  
الجمعیات العمومیة وفي التصویت بحصتھا وفي الترشح لعضویة مجلس اإلدارة  

  المصدر: مباشر مستمدة من كونھم شركاء مساھمین في الشركة.وفي كافة الحقوق ال 

  أسھم األقلیة بأمریكانا یتظلمون من قرار نقل الملكیة لمحمد العبار  
قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار  
منیر غطاس نائب رئیس مجلسك الدولة، تأجیل نظر الطعن المقدم من  
شركة أدیبتیو إنفیستمنتس اإلماراتیة المملوكة لرجل األعمال محمد العبار  
لالعتراض على قرار إلزامھا بتقدیم عرض شراء إجباري ألسھم األقلیة  

أمریكانا    –والتداول الحر بشركة المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة  
)EITP ینایر المقبل.اعترض بعض مساھمي األقلیة   ١١)، لجلسة
ریكانا مصر، على نقل الملكیة، وتظلموا من القرار، للحفاظ على  أم 

، قررت لجنة التظلمات بالھیئة، إلزام أدیبتیو  ٢٠١٩حقوقھم، وفي ینایر 
ا، مع مطالبة   ً بتقدیم عرض شراء إجباري على باقي أسھم رأس المال فور
ا   ً الشركة بدراسة قیمة عادلة بتحدید سعر السھم خالل أجل ال یجاوز شھر

ن تاریخ صدور القرار، وھو ما طعنت علیھ ادیبیتو من جدید لدى لجنة  م
التظلمات، لكن األخیرة رفضت مزاعم "ادیبیتو" وألزمتھا بالسیر في  
إجراءات الشراء اإلجباري، وتقدمت أمریكان بعرض رسمي لشراء أسھم  

جنیھ للسھم، وھو ما قوبل بالرفض من ھیئة الرقابة   ٣٫٩٠أمریكانا بقیمة 
الیة، لعدم مراعاة الدراسة لمعاییر التقییم المالي، والمعدة من شركة  الم 

فینكورب لالستشارات المالیة، ووصفت الدراسة بأنھا أغفلت أسس تتعلق  
بمعقولیة االفتراضات وسالمة مناھج وأسالیب التقییم المالي.وأعلنت  

دیسمبر   ١٩أمریكانا مصر، في - الشركة المصریة للمشروعات السیاحیة
بتظلم من قرار الھیئة   - محمد العبار  - ماضي، عن تقدم المساھم الرئیسيال

، برفض دراسة  ٢٠١٩نوفمبر  ١٩العامة للرقابة المالیة الصادر في 
المستشار المالى المستقل للقیمة العادلة للسھم، أمام لجنة التظلمات بالھیئة،  

كانا مصر  ولم یتم تحدید جلسة لنظر التظلم حتى تاریخھ.وبدات أزمة أمری 
إلى موافقة ھیئة الرقابة المالیة، على استثناء أدیبتیو من   ٢٠١٨في ابریل  

ملیون سھم تمثل   ٣٦١تقدیم عرض شراء إجباري لالستحواذ على نحو 
من رأسمال شركة المصریة للمشروعات السیاحیة   ٪٩٠٫٣

ً لصفقة استحواذ "أدیبتیو" على أمریكانا األم بالكویت ،  “أمریكانا”,استكماال
ملیار دوالر، علما بأن األخیرة تمتلك شركة   ٣٫٤في صفقة تجاوزت 

أمریكانا المقیدة في البورصة المصریة.وھو ما اعترض علیھ بعض  
مساھمى األقلیة، على ھذا االستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت  
لجنة التظلمات "إدیبتیو" فى ینایر الماضى بتقدیم عرض الشراء اإلجبارى  

ً، لیطالب بعدھا مساھمى األقلیة بالشركة بدراسة قیمة عادلة لتحدید  فو را
ً من تاریخ صدور القرار، وھو ما   سعر السھم خالل أجل ال یجاوز شھرا
طعنت علیھ "أدیبیتو" لدى لجنة التظلمات، لكن األخیرة رفضت الطعن  
وألزمت الشركة بالسیر فى إجراءات الشراء اإلجبارى.وتصاعدت حدة  

ف مع مطالبة مساھمى أمریكانا مصر بإلزام "أدیبتیو" بشراء أسھم  الخال
ً لمساھمة أمریكانا   الشركة بنفس سعر التنفیذ فى بورصة الكویت، ووفقا

  ٢٫٦٥فى الصفقة اإلجمالیة، موضحین أن الصفقة تمت فى الكویت بسعر  
ملیار دوالر،   ٣٫٤ملیون سھم، بقیمة إجمالیة تعادل  ٣٩١دینار على 

بلغت نسبة مساھمة المصریة للمشروعات   ٢٠١٥إلى ٢٠١٣وخالل 
ملیون دوالر،    ٥٧٩٫١١٧من قیمة الشركة، بما یعنى    ٪١٧السیاحیة نحو  

ً   ٢٥٫٥٠و ٢٤وأن متوسط قیمة السھم ما بین  جنیھ، فى حین یتداول حالیا
جنیھ.إال أن شركة "أدیبیتو" التزمت بتعیین    ١٣بالبورصة المصریة قرب  

ل وھى شركة فینكورب لالستشارات المالیة، وأودعت  مستشار مالى مستق
یوم الخمیس الماضى، عرض شراء لحصة األقلیة بشركة أمریكان مصر  

جنیھ للسھم، بحسب نتائج دراسة القیمة العادلة، فى حین أن   ٣٫٩٠بقیمة 
  المصدر: صحیفة الیوم السابع جنیھ للسھم.  ١٥سعر السھم یتداول وقتھا على 

  



 

 

  والسوق  أخبار االقتصادنظرة على 
  ملیار دوالر نھایة دیسمبر ٤٥٫٤٢االحتیاطي األجنبي بمصر یرتفع لـ

أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي االحتیاطیات الدولیة لمصر بنھایة 
ً بنسبة    ٢٠١٩  شھر دیسمبر  ملیون دوالر،    ٦٥في المئة بقیمة    ٠٫١٤ھامشیا

وأوضح المركزي عبر موقعھ اإللكتروني، الیوم  على أساس شھري.
دوالر ملیار  ٤٥٫٤١٩األحد، أن االحتیاطي النقدي لمصر ارتفع إلى 

كان .٢٠١٩ ملیار دوالر بنھایة نوفمبر  ٤٥٫٣٥٤، مقابل  بنھایة دیسمبر 
، اتفاقیات تجدید الودائع  ٢٠١٩ البنك المركزي المصري، وقع في أكتوبر 

السعودیة طرف البنك المركزي، وذلك على ھامش اجتماعات صندوق  
ودائع من المملكة العربیة  ٥وحصلت مصر على النقد الدولي بواشنطن. 
 ٢٠١٢ ملیارات دوالر، خالل الفترة من مایو ٨السعودیة بإجمالي قیمة 

ملیار  ٥٫٢، وكان من المقرر سداد جزء منھا بقیمة ٢٠١٧ حتى یونیو
  المصدر: مباشر.٢٠١٩ دوالر أكتوبر 

التحوط مع «جى بى مورجان» و«سیتى بنك» یقلل تأثر مصر بارتفاع 
  البترول

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى فى أكثر من ثالثة أشھر فى ختام  
دوالر بعد    ٦٨٫٦٦تعامالت األسبوع، وسجل سعر البرمیل من خام برنت  

أن قتلت الوالیات المتحدة األمریكیة اللواء قاسم سلیمانى قائد فیلق القدس  
التابع للحرس الثورى اإلیرانى وآخرین فى العراق، مما أثار مخاوف من 
أن تصاعد الصراع فى الشرق األوسط وتعطل إمدادات الخام من 

نطقة.وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن الحكومة جددت  الم
«جى بى مورجان» و«سیتى بنك» وھو ما   الستثمار التحوط مع بنكى ا 

یؤمن الموازنة العامة للدولة من مخاطر تقلبات أسعار النفط  
 .ً أن الحكومة تراجع قیمة التحوط مع البنوك كل ثالثة أشھر،    وأوضحعالمیا

ً و ً وھبوطا ً لتوقعات السوق والتغیرات  صعودا تحدد القیمة وفقا
المصدر إلى أن الحكومة ثبتت أسعار المواد البترولیة خالل   وأشار العالمیة.

الثالثة أشھر المقبلة، بالتوازى مع تثبیت قیمة التحوط ضد تقلبات األسعار،  
  وقررتمما یحمى الموازنة العامة للدولة من تحملیھا أى أعباء أضافیة.

سعیر التلقائى للمنتجات البترولیة مؤخرا، تثبیت سعر بیع منتجات  لجنة الت
 ٨٠جنیھ للتر لبنزین  ٦٫٥البنزین بأنواعھ الثالثة فى السوق المحلى عند 

  كما.٩٥جنیھ للتر لبنزین  ٨٫٧٥وعند  ٩٢جنیھ للتر لبنزین  ٧٫٧٥وعند 
یت  جنیھ للتر وتثب ٦٫٧٥قررت اللجنة اإلبقاء على سعر بیع السوالر عند 

 ٤٢٥٠سعر بیع طن المازوت لغیر استخدامات الكھرباء والمخابز عند 
جنیھًا للطن، وذلك فى ضوء ثبات تكلفة بیع وإتاحة تلك المنتجات البترولیة 

المصدر أن لجنة متابعة التسعیر التلقائى للمواد    وأوضحفى السوق المحلى.
ربط سعر بیع    البترولیة، تراجع المعادلة السعریة بصورة ربع سنویة ویتم 

المنتجات البترولیة فى السوق المحلى، باستثناء البوتاجاز والمنتجات  
مدحت   وتوقعالبترولیة المستخدمة من قبل قطاعى الكھرباء والمخابز.

یوسف نائب رئیس ھیئة البترول األسبق، أن یكسر سعر برمیل النفط  
ا للبرمیل حال استمرار المناوشات العسكریة ا ٧٠حاجز  ً لدائرة بین دوالر

ً تجاوز المتوسط   وأضاف أمریكا وإیران. أن سعر برمیل النفط عالمیا
 ٦٨، المقدر بنحو ٢٠٢٠-٢٠١٩المحدد فى الموازنة العامة للدولة لعام 

ً للبرمیل. یوسف أن تحوط الحكومة من تقلبات أسعار النفط    وأوضحدوالرا
ً، ساھم بشكل كبیر فى تأمین الموازنة وحافظ على است قرار أسعار عالمیا

  المصدر: جریدة البورصةالمنتجات البترولیة.

  

جھاز االحصاء: ارتفاع الرقم القیاسى للصناعات التحویلیة 
    ٪٠٫٠٤واالستخراجیة 

الیوم األحد، البیانات  أصدر الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  
األولیة للرقم القیاسي إلنتاج الصناعات التحویلیة واالستخراجیة عن 

، حیث بلغ الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة  ٢٠١٩شھـر أكتوبر 
  ١٣١٫٢٠واالستخراجیة "بدون الزیت الخام والمنتجات البترولیة" 

تمبر خالل شھر سب  ١٣١٫١٥"أولي" مقابل    ٢٠١٩خالل شھر أكتوبر  
.وقال بیان الجھاز، إن  ٪٠٫٠٤"نھائي" بنسبة ارتفاع قدرھا  ٢٠١٩

خالل   ١٣٩٫٢٥الرقم القیاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكیماویة 
  ١٣٠٫٨٤، حیث بلغ  ٢٠١٩، مقارنة بشھر سبتمبر  ٢٠١٩شھر أكتوبر  

، وذلك طبقا لعقود التورید، كما بلغ الرقم القیاسـي  ٪٦٫٤بارتفاع قدره 
  ٩٣٫٦٦اسمنت" -زجاج-منتجات المعادن الالفلزیة "طوبلصناعة 

، حیث بلغ ٢٠١٩، مقارنة بشھر سبتمبر ٢٠١٩خالل شھر أكتوبر 
وذلك بسبب إنشاء خط إنتاج جدید إلحدى    ٪٢٫٨بارتفاع قدره    ٩١٫١٠

ً، فقد بلغ   المصادر.وبالنسبة لألنشطة االقتصادیة التي شھدت انخفاضا
خالل شھر أكتوبر  ١٤٦٫٨٩الغذائیة  الرقم القیاسي لصناعة المنتجات 

بنسبة  ١٥٤٫٣٠، حیث بلغ ٢٠١٩، مقارنة بشھر سبتمبر ٢٠١٩
وذلك بسبب انخفاض الطلب.وسجل الرقم   ٪٤٫٨انخفاض قدرھا 

القیاسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة نحو 
، ٢٠١٩، مقارنة بشھر سبتمبر ٢٠١٩، خالل شھر أكتوبر ١٩٥٫٢٠

، وذلك بسبب انخفاض عقود  ٪١٫٦بانخفاض قدره    ١٩٨٫٣٢غ  حیث بل
التورید.وكانت البیانات األولیة للرقم القیاسي إلنتاج الصناعات  

، أظھرت وصول  ٢٠١٩التحویلیة واالستخراجیة عن شھـر سبتمبر 
الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة واالستخراجیة "بدون الزیت الخام  

"أولي"    ٢٠١٩خالل شھر سبتمبر    ١٣٠٫٩٢والمنتجات البترولیة" إلى  
"نھائي" بنسبة انخفاض   ٢٠١٩خالل شھر أغسطس  ١٣٢٫٠٩مقابل 
.وبلغ الرقم القیاسي لصناعة التعدین واستغالل المحاجر ٪٠٫٨٩قدرھا  

، مقارنة بشھر أغسطس ٢٠١٩خالل شھر سبتمبر    ١٤١٫٩٢األخرى  
یادة  ? وذلك بسبب ز ٩٫٧١بارتفاع قدره  ١٢٩٫٣٦، حیث بلغ ٢٠١٩

  المصدر: صحیفة الیوم السابعأوامر التصدیر.

سمیح ساویرس: أسباب داخلیة تعوق جذب االستثمارات.. والحل  
  یحتاج لرئیس الوزراء 

حدد رجل األعمال المھندس سمیح ساویرس، رئیس مجلس إدارة  
شركة أوراسكوم القابضة للتنمیة، روشتة مختصرة لتعظیم دور الھیئة 
العامة لالستثمار في تحسین وتسھیل مناخ األعمال في مصر عقب  
التغیرات الھیكلیة األخیرة التي شھدتھا وزارة االستثمار، بعد تولي  

ومنح صالحیات أكبر للھیئة.وقلل ساویرس من    رئیس الوزراء للحقیبة
تأثیر اإلضرابات اإلقلیمیة المتزایدة خالل الفترة األخیرة على درجة 
ا أوجھ القصور الداخلیة تمثل  ً تدفق االستثمار للسوق المحلیة، معتبر
ا أمام جذب االستثمارات.وقال ساویرس في تصریحات   ً ا رئیسیّ ً عائق

األساسیة منذ األزل ھي عدم وجود   خاصة لجریدة حابي: “المشكلة
والیة للھیئة على أي جھة وبالتالي ال تملك السلطة إلزالة أي  
معوقات”.وشدد ساویرس على عدد من األدوار التي یجب أن تلعبھا  
الھیئة العامة لالستثمار لتجاوز المعوقات والبیروقراطیة، في مقدمتھا  

توافر الصالحیات   التنسیق الكامل مع جھات الوالیة المختلفة مع
الستیفاء كل المتطلبات من المستثمر دون الرجوع إلى أي من الجھات  



 

 

تأكیدا لـ«المال» وزیر قطاع األعمال: تعمیم تجربة جمع القطن فى جمیع  
  المحافظات 

كشف ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام عن أن اللجنة الوزایة للقطن 
المحافظات  أوصت بتعمیم منظومة تجربة منظومة تجارة القطن فى باقى 

مع إشراك شركات القطاع الخاص فى تحدید سعر فتح المزایدة بالتعاون 
مع الشركة التى ستكون مسؤولة عن إدارة ھذه المنظومة الجدیدة.وكانت  
المال قد انفردت بنشر تعمیم التجربة دیسمبر الماضى على ھامش مشاركة 

ال جي تي ام  الوزیر فى مؤتمر الرؤساء التنفیذیین الذى نظمتھ شركة الم 
.وقال بیان لوزارة قطاع األعمال قال إن اللجنة الوزاریة للقطن والتى 
تضم فى عضویتھا ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام ، ونیفین جامع  
وزیرة التجارة والصناعة ، والسید القصیر وزیر الزراعة واستصالح 

ا لمتابعة استكمال تنفیذ المنظوم ة الجدیدة للقطن األراضى ، عقدت اجتماعً
المصرى ، وذلك بمقر وزارة قطاع األعمال العام.وقد أكد وزیر قطاع 
األعمال العام مقرر اللجنة، على الجھود المبذولة لتحسین جودة القطن 
المصرى واستعادة مكانتھ وسمعتھ المتمیزة عالمیا.وذلك فى ظل التعاون 

تطبیق استراتیجیة والتنسیق المشترك بین الوزارات الثالث المعنیة ، ل
النھوض بالقطن المصرى والتى تشمل تحسین أسالیب الزراعة والجني 
ونظام تداول األقطان لتحفیز المزارعین، وكذلك تطویر المحالج التابعة 
لقطاع األعمال العام باستخدام تكنولوجیا حدیثة.وأشار إلى توصیات اللجنة 

والتي تضم ممثلي الوزارات  التنفیذیة المنبثقة عن اللجنة الوزاریة للقطن 
الثالث بشأن المنظومة الجدیدة لتجارة القطن ، والتى تم تطبیقھا تجریبیا  

، واعتمدت على استالم األقطان ٢٠١٩في الفیوم وبني سویف موسم 
مباشرة من المزارعین في مراكز للتجمیع وإجراء مزایدات علنیة على 

كما أشار إلى موافقة مجلس  .األقطان المستلمة لتحقیق سعر مالئم للمزارع
الوزراء فى اجتماعھ األخیر على طلب وزارة قطاع األعمال العام بالتعاقد  
على تورید وتركیب باقي المحالج الواردة بخطة التطویر وتطبیق نظام  
الحلیج الجدید، مع شركة “باجاج” الھندیة الموردة لمحلج الفیوم المطور،  

لي عند البت في العروض المقدمة،  والتي حصلت على أعلى تقیي فني وما
بعد نجاح تشغیل محلج الفیوم على األقطان المصریة بكافة انواعھا، وذلك  
ضمانا لسرعة تنفیذ خطة التطویر.وقد وافقت اللجنة الوزاریة للقطن،  
خالل االجتماع، على دراسة جدوى تطبیق تجربة محدودة لزراعة القطن 

عن مواقع زراعة القطن طویل التیلة،  قصیر التیلة في مناطق بعیدة تماما 
وفتح مناشئ جدیدة الستیراد القطن الشعر، واالكتفاء بإجراء التبخیر 

  المصدر: المالالكیماوي مرة واحدة فقط.
  

  

  

  

  

  

  

  

 

األخرى.وقال: «من المفترض أن تنسق الھیئة جمیع الخطوات  
ا، حتى ال تعود إلیھا مره أخرى  المطلوبة من الوزارات المختلفة مقدمً

ا بتقدیم المستندات المطلوبة.. كما یجب أن یكون    ما دام المستثمر ملتزمً
موظفو الھیئة مفوضین وقادرین على التأكد من مطابقة المستندات  
المقدمة مع المتطلبات المختلفة دون الرجوع إلى أي جھة مرة 
أخرى».ورحب ساویرس بتولي رئیس الوزراء حقیبة وزارة 
: “ تطبیق ما ذكرتھ یستلزم وجود رئیس الوزراء ولیس   ً االستثمار قائال

ا ال تزید صال ً حیاتھ عن زمالئھ”.وحول درجة تأثر التدفقات  وزیر
ً مفیش   االستثماریة باالضطرابات اإلقلیمیة المتصاعدة، قال: “أصال
ا أن فرص   ً استثمارات لألسباب الخاصة بنا وبالتالي ال تأثیر”، مؤكد
مصر في جذب االستثمارات الھاربة من بؤر التوتر مرھونة في 

ا.وكان  ً رجل األعمال المھندس سمیح األساس بتحسن األوضاع داخلیّ
ساویرس انتقد مطلع الشھر الماضي إفراط الحكومة في فرض رسوم  
على األنشطة السیاحیة الجدیدة، وذلك في الوقت الذي یعمل فیھ البنك  
المركزي على طرح مبادرات جدیدة لتنشیط القطاع ودعم  
مشروعاتھ.ویمثل مشروع تطویر منطقة باب العزب بمحیط قلعة  

دین األیوبي بوسط القاھرة أحدث المشروعات التي كشف صالح ال 
سمیح ساویرس عن اعتزامھ المشاركة بھا مع الصندوق السیادي  

-المصري، فیما ستتولى شركة اإلسماعیلیة لالستثمار العقاري 
المتخصصة في تطویر مباني منطقة القاھرة الخدیویة ویشارك  

  كونومى بلس: إیرالمصدعملیات التنفیذ. -ساویرس بملكیتھا

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
ً إیران.."سنضرب     موقعاً حال الرد على مقتل سلیماني"  ٥٢ترامب مھددا

 ٥٢قال الرئیس األمریكي دونالد ترامب، إن الوالیات المتحدة حددت 
ً ستضربھا إذا ھاجمت إیران أي أمریكیین أو أي أصول  ً إیرانیا موقعا

ً على قتل  القائد اإلیراني قاسم سلیماني في ھجوم أمریكي أمریكیة ردا
بطائرة مسیرة یوم الجمعة.وأضاف ترامب في تغریدة على موقع "تویتر"،  
الیوم األحد، أن "بعض المواقع على درجة عالیة للغایة من األھمیة إلیران 
ُضرب بسرعة كبیرة  وللثقافة اإلیرانیة وإن تلك األھداف وإیران ذاتھا ست

.وتابع ترامب: "الوالیات المتحدة ال ترید أي تھدیدات  وبقوة كبیرة"
ً احتجزوا رھائن في   ٥٢أخرى..واألھداف االثنین والخمسین تمثل   أمریكیا

".ومن جانبھا، قالت  ١٩٧٩إیران في السفارة األمریكیة بطھران عام 
نانسي بیلوسي رئیسة مجلس النواب األمریكي، في تصریحات، إن 

لالستفزاز والتصعیدي وغیر المتناسب الذي  اإلجراء العسكري المثیر 
نفذتھ إدارة ترامب یسھم في بقاء العسكریین والدبلوماسیین والمواطنین 
األمریكیین وحلفائنا في خطر".وكان البنتاجون قد وافق یوم الجمعة على 

جندي إلى الشرق األوسط، في إجراء احترازي على  ٣٠٠٠إرسال نحو 
  المصدر: مباشرالمنطقة.خلفیة تصاعد التھدیدات في  

  الصین تخفف القیود على االستثمارات األجنبیة في القطاع المالي  
أصدر الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الیوم األحد، البیانات  
األولیة للرقم القیاسي إلنتاج الصناعات التحویلیة واالستخراجیة عن شھـر 

القیاسي للصناعات التحویلیة ، حیث بلغ الرقم ٢٠١٩أكتوبر 
خالل  ١٣١٫٢٠واالستخراجیة "بدون الزیت الخام والمنتجات البترولیة" 

 ٢٠١٩خالل شھر سبتمبر  ١٣١٫١٥"أولي" مقابل  ٢٠١٩شھر أكتوبر 
.وقال بیان الجھاز، إن الرقم القیاسـي ٪٠٫٠٤"نھائي" بنسبة ارتفاع قدرھا  

،  ٢٠١٩خالل شھر أكتوبر    ١٣٩٫٢٥لصناعة المواد والمنتجات الكیماویة  
،  ٪ ٦٫٤بارتفاع قدره  ١٣٠٫٨٤، حیث بلغ ٢٠١٩مقارنة بشھر سبتمبر 

وذلك طبقا لعقود التورید، كما بلغ الرقم القیاسـي لصناعة منتجات المعادن 
،  ٢٠١٩خالل شھر أكتوبر  ٩٣٫٦٦اسمنت" -زجاج-الالفلزیة "طوب

وذلك    ٪٢٫٨دره  بارتفاع ق  ٩١٫١٠، حیث بلغ  ٢٠١٩مقارنة بشھر سبتمبر  
بسبب إنشاء خط إنتاج جدید إلحدى المصادر.وبالنسبة لألنشطة 
ً، فقد بلغ الرقم القیاسي لصناعة المنتجات   االقتصادیة التي شھدت انخفاضا

، مقارنة بشھر سبتمبر ٢٠١٩خالل شھر أكتوبر  ١٤٦٫٨٩الغذائیة 
وذلك بسبب   ٪٤٫٨بنسبة انخفاض قدرھا  ١٥٤٫٣٠، حیث بلغ ٢٠١٩

ض الطلب.وسجل الرقم القیاسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط  انخفا
، مقارنة بشھر ٢٠١٩، خالل شھر أكتوبر  ١٩٥٫٢٠االعالم المسجلة نحو  

، وذلك بسبب  ٪ ١٫٦بانخفاض قدره  ١٩٨٫٣٢، حیث بلغ ٢٠١٩سبتمبر 
انخفاض عقود التورید.وكانت البیانات األولیة للرقم القیاسي إلنتاج 

، أظھرت  ٢٠١٩یة واالستخراجیة عن شھـر سبتمبر الصناعات التحویل
وصول الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة واالستخراجیة "بدون الزیت  

 ٢٠١٩خالل شھر سبتمبر  ١٣٠٫٩٢الخام والمنتجات البترولیة" إلى 
"نھائي" بنسبة  ٢٠١٩خالل شھر أغسطس  ١٣٢٫٠٩"أولي" مقابل 

لصناعة التعدین واستغالل  .وبلغ الرقم القیاسي ٪٠٫٨٩انخفاض قدرھا 
، مقارنة بشھر ٢٠١٩خالل شھر سبتمبر  ١٤١٫٩٢المحاجر األخرى 

? وذلك بسبب  ٩٫٧١بارتفاع قدره  ١٢٩٫٣٦، حیث بلغ ٢٠١٩أغسطس 
  المصدر: الیوم السابعزیادة أوامر التصدیر.

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,412.00  0.27% السعودیة 

 DFMGI 715.00 0.04%  دبي
 ADI 8,194.00 -2.42% ابوظبي
 MARKET-IXP 12,081.00 -1.19% الكویت 

 BSEX 367,334.00 -4.36% البحرین 
 GENERAL 41,719.00 -1.43% قطر 

 MASI 51,537.00 0.19% المغرب 
 TUN20 167.00 0.84% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,234.85  -0.71% أمریكا 
 S&P 500 40,798.10  -1.61% أمریكا 
 NASDAQ 28,634.88 -0.81% أمریكا 

 FTSE 100 17,066.12 -0.20% لندن 
 DAX 7,622.40  0.24% أمانیا 

 Nikkei 225 3,074.96  -0.29% الیابان 
 %1.71 1,578.05 األوقیة سعر  الذھب (دوالر) 

 %2.21 70.26 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
   %1.85  64.11 البرمیل  نایمكس (دوالر) 



 

 

  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  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   قناة السویس للتأمین 
  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   ٠٫٦٣٠٣القسط الثامن    العربیة لمقاوالت حفر االبار 

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

طریق مصر   -  A1المنطقة الصناعیة  - مدینة العاشر من رمضان  -بمصانع الشركة   عادیة   الذرة الوطنیة لمنتجات    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    غیر عادیة   الحرة مصر لالسواق    ٢٠٢٠/ ١٢/٠١

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

  القاھرة  - میدان السواح  ١للصناعات الغذائیة  بمقر الشركة القابضة    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   –١٣٥Bبالمبني رقم بمقر الشركة   عادیة 

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

المعادي العین السخنة (بمصنع القطامیة التابع لشركة  طریق    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   – السفلیة المشایة  –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( ٣٠لمؤشر إي جي إكس لشركات المكونة 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 81.5 -1.95 8.65 837,444 67,716,480 85.00 58.60 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

14.50 -4.86 11.59- 595,064 8,832,409 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

7.58 -6.99 23.59- 4,160,620 31,537,156 12.17 7.35 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.21 -6.71 12.66 358,699 437,405 1.59 1.08 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

10.65 -6.00 41.16- 1,253,768 13,372,063 19.09 10.50 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

15.89 -5.42 5.58 1,222,827 19,265,022 20.60 15.16 4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 

43.00 -1.47 4.85 88,832 3,819,869 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

9.20 -9.72 26.93- 3,167,765 29,540,172 15.84 9.18 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.10 -6.14 28.00- 326,324 2,644,250 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.33 -9.98 35.47- 3,759,516 16,597,839 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.23 -9.72 37.01- 11,137,636 25,630,760 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

12.26 -7.82 8.51- 1,744,879 21,247,246 18.00 11.97 1.84% 

 سینا فارماابن 
ISPH 

9.40 -2.59 7.84- 297,976 2,774,723 11.97 8.27 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.25 -4.54 52.30 155,959 2,065,517 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

5.60 -4.27 22.00 672,750 3,804,087 7.06 4.58 1.60% 

 ھیلز للتعمیربالم 
PHDC 

1.58 -9.98 27.28- 16,720,687 26,788,820 3.00 1.58 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

21.40 -9.09 17.32 819,474 17,819,536 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

93.00 -6.47 21.19- 49,127 4,671,509 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.18 -3.05 2.12- 202,512 2,032,797 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.28 -9.89 47.35- 2,740,470 9,109,049 6.66 3.22 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

8.10 -8.47 52.91- 2,438,176 19,983,130 21.30 7.97 1.13% 
بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
5.03 -6.33 17.81- 5,410,262 27,876,004 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.20 -7.88 11.17- 1,591,603 9,801,124 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.76 -3.16 16.36- 1,250,162 3,418,646 3.79 2.65 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

8.82 
-

10.00 51.19- 1,777,066 15,786,876 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.51 -6.90 11.55- 35,928,824 18,723,844 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.20 -7.95 26.29 501,340 1,089,153 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

11.07 -9.93 2.29- 263,405 2,981,633 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.05 -8.84 24.74- 819,126 4,243,879 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.06 -9.65 61.13- 1,835,417 3,820,516 6.19 2.06 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 
   


