
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٨/٠١/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30 (  13,212.66 -0.53% 1.36% 448,690,528 103,111,743 379,156,207,603مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,819.42 -1.82% -15.37% 478,295,872 135,969,453 455,086,487,478مؤشر ( 
 EGX 70 (  503.17 -1.54% -27.48% 63,035,160 44,231,186 196,876,171,426مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,313.09 -1.42% -23.98% 511,725,696 147,342,929 576,032,379,029مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   لنظام اإلثابة..التجاري الدولي مصر یقرر زیادة رأسمالھ

  ملیار جنیھ  ١٤٫٧٧لـ
 ١٤٤ائر المرحلة بـسبینالكس تقرر تخفیض رأس المال والخس  

  ملیون جنیھ
   من أسھم الصخور    ٪ ٦٫٥شركة لتجارة البالستیك تستحوذ على

  العربیة
 جنیھ.."المشروعات الھندسیة" تخفض مساھمتھا  مالیین  ٤بـ

  برأسمال لیفت سالب مصر 
  تأجیل دعوى تابعة لـ"آرابیا إنفستمنتس" ضد بیجو الفرنسیة

  لفبرایر المقبل  
  ثقة للرعایة الطبیة ترفع حصتھا في رأسمال اإلخوة المتضامنین

  ٪ ٨٫٨لـ
 »IHS Markit تحسن مؤشر مدیري المشتریات بمصر :«

  أشھر   ٣للمرة األولى في خالل دیسمبر 
  آالف جنیھ فى المصنع   ١٠طن الحدید ینخفض تحت حاجز  
   وفد رفیع المستوى من البنك الدولي یزور مصر ینایر الجاري  
  ٨٠٠جنیھا وللمستھلك بـ  ٦٤٠انخفاض سعر طن األسمنت لـ  

  جنیھا 
   وزیر الخارجیة یبحث مع بریطانیا وفرنسا تطورات األوضاع في

  ویؤكد رفض التدخل العسكري لیبیا 
  ٥شھر.. و  ١١ملیار جنیھ مبیعات شركات األدویة خالل    ٧٠٫٢  

  منھا  ٪٢٣٫٦شركات أجنبیة تستحوذ على 
   تحذیرات من رفع أسعار األلبان في ینایر  
   وفد صیني یتجھ إلى واشنطن األسبوع المقبل لتوقیع المرحلة

  األولى من اتفاق التجارة  

  

  ) الرئیسيEGX 30لمؤشر (رسم بیاني   

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٥  ١١٨  ٥٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
ملیار   ١٤٫٧٧لنظام اإلثابة..التجاري الدولي مصر یقرر زیادة رأسمالھ لـ

  جنیھ
مصر تقریر زیادة رأس المال   -اعتمد مجلس إدارة البنك التجاري الدولي  

ملیار جنیھ لنظام   ١٤٫٧٧ملیار جنیھ إلى  ١٤٫٦٩المصدر والمدفوع من 
االثابة والتحفیز.وقال البنك في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، إن 

حفیز الزیادة لإلفراج عن األسھم الخاصة بالسنة الحادیة عشر من برنامج ت
وإثابة العاملین بالبنك عن طریق الوعد بالبیع.وحقق البنك خالل التسعة 

ً بلغت  ٢٠١٩أشھر األولى من  ملیار جنیھ، مقابل أرباح  ٨٫٥٣٧أرباحا
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من  ٧٫٠١٩بلغت 

باح االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى األعمال الفصلیة، ارتفعت أر 
ملیار جنیھ، مقابل أرباح  ٣٫١٨إلى  ٢٠١٩البنك خالل الربع الثالث من 

ملیار جنیھ في الربع المقارن من العام الماضي. وارتفع   ٢٫٥٩بلغت 
ملیار جنیھ، مقابل  ١٥٫٤صافي دخل البنك من العائد خالل الفترة إلى 

بلغ  ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وی ١٣٫٣دخل بلغ 
ً على  ١٤٫٦٩رأسمال التجاري الدولي  ملیار  ١٫٤٦ملیار جنیھ، موزعا

  ر: مباشرمصالمجنیھات للسھم. ١٠سھم، بقیمة اسمیة 

ملیون  ١٤٤سبینالكس تقرر تخفیض رأس المال والخسائر المرحلة بـ
  جنیھ

وافق مجلس إدارة شركة اإلسكندریة للغزل والنسیج (سبینالكس)، على 
الخسائر المرحلة، وصرف تعویضات للعاملین تخفیض رأس المال و 

الراغبین في إنھاء التعاقد.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  
األحد، أن مجلس اإلدارة وافق على تخفیض رأس المال والخسائر المرحلة 

ملیون جنیھ تعویضات للعاملین   ٢٠ملیون جنیھ، وصرف نحو    ١٤٤بمبلغ  
مع الشركة.وأضافت أن المجلس ناقش استخدام  الراغبین في إنھاء التعاقد 

یشار إلى أن الشركة .ألف متر مربع من أرض النزھة ٢٠حصیلة بیع 
ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو الماضي  ٩٫٠٠٧حققت خسائر بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة  ٤٫٢حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
عت مبیعات الشركة خالل الربع  المقارنة من العام المالي الماضي.وتراج

ملیون جنیھ، مقابل مبیعات   ٤٦٫١٩األول من العام المالي الجاري إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.جدیر  ٧٣٫٣بلغت 

بالذكر، أن تكلفة المعاش المبكر حولت اإلسكندریة للغزل والنسیج 
الي الماضي، على أساس  (سبینالكس) إلى الخسائر خالل العام الم 

 ٦٢٫٤٦سنوي.وكشفت المؤشرات المالیة للشركة تسجیلھا خسائر بلغت 
، مقابل صافي ٢٠١٩حتى نھایة یونیو    ٢٠١٨ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  

  ر: مباشرمصالم ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق لھ. ٢٫٤٣ربح بلغ 

  ھم الصخور العربیةمن أس ٪٦٫٥شركة لتجارة البالستیك تستحوذ على 
قالت أصول للوساطة في األوراق المالیة إن ایھ بى لتجارة البالستیك  
اشترت حصة في أسھم رأسمال الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة 

بالمائة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم االثنین،    ٦٫٥بنحو  
ملیون جنیھ، بواقع    ١٫٣٤ملیون سھم، بقیمة    ٦٫٧أن الشركة اشترت نحو  

ً للسھم.ویبلغ رأسمال الشركة  ق  ٢٠ ً على    ٢٠رشا  ١٠٠ملیون جنیھ، موزعا
قرش للسھم.وحققت الشركة صافي خسائر  ٢٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة 

ألف جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ   ٦٣٠٫٧٦٥خالل الفترة بلغت 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي  ٨٦٦٫٩٣٣

 ١٫٠٩٢أشھر األولي لتسجل  ٩الماضي.وتراجعت مبیعات خالل الـ 

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

   ٦٫٩١    ٩٫٩٠  المھنس للتأمین 
   ٦٫١٩    ٦٫٠٠  مستشفي كلیوباترا 

  ٥٫٤٦    ٤٫٢٥  مراكز االتصاالت رایة لخدمات 
  ٤٫٨٨    ٣٫٤٤  ایھ تي لیس 

  ٤٫٦٥    ٣٫٦٠  شارم دریمز 

 

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

 -١٦٫٨٧    ٨٫٢٣   القاھرة للخدمات التعلیمیة 
 -١٠٫٠٧    ٢٫٥٠  سوھاج الوطنیة 

 -١٠٫٠٠    ٥٫٢٢  روبكس 
 -١٠٫٠٠    ١٫٤٨  سبینالكس 

 -١٠٫٠٠    ٠٫٧٢  لكح جروب 

  

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

  ٨١٫٥٠    ٧٥،٢٩٣،٦٦٤  البنك التجاري الدولي 
  ٨٫٢٠    ٤٢،٧١٠،١٠٠  حدید عز 

  ٢٫٢٠    ٣٩،٥٨٢،٤٥٦  القلعة 
  ١٣٫٧٠    ٣٠،٢٦٦،٧٤٦  القاھرة لإلستثمار  
  ١٠٫٨٠    ٢٨،٢٣٢،٢٢٠  السویدى الیكتریك 

  

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

  ٠٫٥١    ٢٧،٩٥٧،٨٩٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫٢٠    ١٨،٠٤١،٢٨٥  القلعة 

  ١٫٥٧    ١٧،٥٨٦،٦٣٤  بالم ھیلز 
  ٠٫٢٥    ١٢،٠٩٤،٢٥٧  لالستثمارات العربیة 

  ٠٫٥٤    ١٠،٣٥١،٩٥٨  بورتو القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من المنصرم    ٤٫٤٢٣ملیون جنیھ، مقارنة بـ
  ر: مباشرمصالم لھ.

مالیین جنیھ.."المشروعات الھندسیة" تخفض مساھمتھا برأسمال   ٤بـ
  لیفت سالب مصر 

قالت شركة تایكون للوساطة في األوراق المالیة، إن شركة المشروعات  
والھندسیة قامت بتخفیض نسبة مساھمتھا في رأسمال شركة الصناعیة 

 ٠٫٠٠١المصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت سالب مصر ) لـ
بالمائة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، أن 

ملیون سھم من لیفت سالب   ٢٫٢٢المشروعات الصناعیة قامت ببیع نحو 
بالمائة.وأضافت   ٠٫٠٠١ بالمائة إلى ٥٫٠٢مصر لتنخفض حصتھا من 

ملیون جنیھ بمتوسط سعر بیع   ٤٫٢٢أن القیمة االجمالیة للصفقة بلغت 
ً بلغت  ١٫٨٩ ألف  ٨٩٤٫٨جنیھ للسھم.یشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  
إیرادات عملیات   .وارتفعت٢٠١٨ألف جنیھ بالفترة المقارنة من ٥٦٤٫٥

 ٤٫٨ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٦٫٥الشركة خالل الفترة إلى 
  ر: مباشرمصالم ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.

تأجیل دعوى تابعة لـ"آرابیا إنفستمنتس" ضد بیجو الفرنسیة لفبرایر 
    المقبل

تأجیل الدعوى المقامة من قالت شركة آرابیا انفستمنتس ھولدنج، إنھ تم 
ضد بیجو أوتوموبیل الفرنسیة   -التابعة-القاھرة للتنمیة وصناعة السیارات  

.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر،  ٢٠٢٠فبرایر  ٢٣إلى یوم 
یوم االثنین، أنھ تم التأجیل لالطالع.وكانت الشركة رفعت دعوى قضائیة 

بیجو العالمیة.وعیّنت  ملیون یورو من  ١٥٠للمطالبة بتعویض قیمتھ 
الشركة أحد المكاتب القانونیة المتخصصة التخاذ جمیع اإلجراءات  
القانونیة الالزمة لتحقیق صالح الشركة والحصول على حقوقھا بعد  
انسحاب "بیجو" من التعاقد معھا، كما یتولى أشرف یحیى المحامي بالنقض  

ت القانونیة.وفي یولیو قیادة فریق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ اإلجراءا
الماضي، قالت العربیة لالستثمارات والتنمیة القابضة لالستثمارات  
المالیة، إن المحكمة االقتصادیة قضت في دعوتھا ضد بیجو أوتوموبیل 

ً بلغت  ً.وحققت الشركة أرباحا ملیون جنیھ  ٤٠٫٥بعدم االختصاص نوعیا
ملیون  ٦٤٫٣٣لغت خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر، مقابل أرباح ب

 ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من 

  ر: مباشرمصالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثقة للرعایة الطبیة ترفع حصتھا في رأسمال اإلخوة المتضامنین 
  ٪ ٨٫٨لـ

قالت شركة سیجما لتداول األوراق المالیة، إن شركة ثقة للرعایة 
نسبة مساھمتھا في شركة االخوة المتضامنین  الطبیة قامت برفع 

بالمائة.وأوضحت الشركة   ٨٫٨لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي لـ
  ١٣في بیان لبورصة مصر یوم االثنین، أن ثقة قامت بشراء نحو 

ألف سھم من االخوة المتضامنین لتصعد ملكیتھا في رأس المال من  
لقیمة االجمالیة للصفقة  بالمائة.وأضافت أن ا  ٨٫٨بالمائة إلى  ٨٫٥

جنیھ  ٣٫٨ألف جنیھ بمتوسط سعر شراء  ٤٩٫٤بلغت 
للسھم.وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة  

بالمائة رئیس مجلس اإلدارة.یشار إلي أن الشركة  ١١٫٤بالمساھم 
ألف جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ١٦٤٫٤٣سجلت صافي ربح بلغ 

ألف جنیھ خالل الفترة   ٢٦١٫٩٢نھایة سبتمبر الماضي، مقابل 
نفسھا من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل التسعة 

 ٣٫٥٨ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ٢٫٧٦أشھر لتصل إلى 
.وأرجعت الشركة ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة نفسھا من 

انخفاض المبیعات إلى تراجع عدد العجول المبیعة وانكماش عملیة  
  ر: مباشرمصالم الشراء.البیع و 

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
»IHS Markit  تحسن مؤشر مدیري المشتریات بمصر خالل :«

    أشھر  ٣دیسمبر للمرة األولى في  
” تحقیق مؤشر مدیري المشتریات  IHS Markitأظھرت دراسة شركة “

 ٣أول تحسن في  ٢٠١٩الرئیسي الخاص بمصر خالل دیسمبر 
أشھر.وأوضحت الدراسة الصادرة یوم االثنین، أن مؤشر مدیري 
المشتریات الذي یقدم نظرة عامة دقیقة على ظروف التشغیل في اقتصاد  

 ٢٠١٩  نقطة في دیسمبر   ٤٨٫٢القطاع الخاص غیر المنتج للنفط ارتفع إلى  
نفطة في نوفمبر السابق لھ.ومن جانبھ، قال دیفد أوین الباحث    ٤٧٫٩مقابل  

ً في  Markit IHSاالقتصادي في مجموعة  إن المؤشر أظھر تحسنا
أشھر بالرغم من استمرار انكماش كل  ٣دیسمبر الماضي كأول مرة في 

ً بمعدالت أقل مما كان  من اإلنتاج والطلبات الجدیدة، حیث شھد ھبوطا
لیھ الوضع في نوفمبر الماضي.وتابع “التراجع الذي یشھده القطاع غیر ع

المنتج للنفط قد بدأ في التالشي ومع ذلك، تظل الریاح المعاكسة على 
الجبھة الخارجیة، حیث تراجع حجم طلبات التصدیر الجدیدة بأسرع معدل 

سنوات”.ولفت دیفد إلى أن الجانب اإلیجابي في الدراسة  ٣في أكثر من 
ھو أن قوة سعر صرف الجنیھ أمام الدوالر األمریكي یساعد في تقیید  
تضخم تكالیف مستلزمات اإلنتاج، حیث استجابت الشركات لذلك  
بتخفیضات قویة في أسعار منتجاتھا خالل الشھرین الماضیین، األمر الذي 
قد یساعد في زیادة المبیعات في على المدى القریب.وبحسب دیفید، ستظھر 

ات المقبل من المؤشر ما إذا كان القطاع غیر المنتج للنفط سینشط  اإلصدار 
سریعا أم ال.وبحسب التقریر استمر تدھور األوضاع التجاریة على مستوى 
القطاع الخاص المصري غیر المنتج للنفط في شھر دیسمبر مقابل نوفمبر 
  ً الماضي، حیث شھد كل من اإلنتاج والطلبات الجدیدة والتوظیف تراجعا

حین ظلت الضغوط التضخمیة متواضعة في الوقت ذاتھ تحسنت   في
التوقعات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر.وعن النظرة المستقبلیة، أشار 

ً المقبلة بشكل   ١٢التقریر إلى أن توقعات اإلنتاج تحسنت لفترة الـ شھرا
متواضع في نھایة العام،  وكانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط عام  

الشركات بشكل عام على توقعاتھا بشأن تعافي النشاط   .وحافظت٢٠١٩
التجاري، وذلك بدعم افتتاح فروع جدیدة واستمرار زیادة قوة الجنیھ أمام  

  المصدر: أموال الغدالدوالر.

    وفد رفیع المستوى من البنك الدولي یزور مصر ینایر الجاري
توى من بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتیب زیارة لوفد رفیع المس

المدیرین التنفیذیین للبنك الدولى إلى مصر خالل شھر ینایر الجارى.وتأتي 
الزیارة بالتنسیق مع مكتب البنك الدولى فى القاھرة، والمدیر التنفیذى 
لجمھوریة مصر العربیة لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد ھذه الزیارة 

ضمن برنامج زیارة .وسیت٢٠١٤األولى لمثل ھذا الوفد إلى مصر منذ عام  
الدكتور مصطفى مدبولى، رئیس مجلس الوزراء،  الوفد، عدة لقاءات مع 

ووزراء من المجموعة االقتصادیة، وذلك لبحث أولویات برنامج اإلصالح 
االقتصادى للحكومة المصریة خالل المرحلة المقبلة، واإلصالحات  
الھیكلیة والتشریعیة التى ستقوم بھا لزیادة تمكین القطاع الخاص وتوفیر 

واالستثمار فى رأس المال البشرى خاصة  فرص العمل للشباب والمرأة 
فى الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة.وفي ظل حرص الحكومة 
المصریة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمیة، تقوم وزارة 
التعاون الدولى بترتیب لقاءات لوفد المدیرین التنفیذین للبنك الدولى مع  

مأمول من ھذا القطاع كمحرك  القطاع الخاص، للتعرف على الدور ال
رئیسى للنمو االقتصادى فى مصر وخططھ المستقبلیة لضخ استثمارات  

  

  آالف جنیھ فى المصنع   ١٠طن الحدید ینخفض تحت حاجز 
سعر شھدت أسعار الحدید انخفاضا مع بدایة العام الجدید حیث ھبط 

آالف جنیھا لبعض األصناف   ١٠الطن داخل المصانع لنحو اقل من 
جنیھا حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجاریة بالقاھرة، حیث  

 ١٠٤٠٠وحتى  ٩٨٠٠یتراوح سعر طن الحدید داخل المصنع بین 
جنیھ، بانخفاض یزید عن ألف جنیھا فى الطن مقارنة ببدایة العام  

جنیھا بانخفاض   ١٦ع النخفاض سعر الدوالر لالماضى، وذلك یرج
ما یقرب من جنیھین، إضافة إلى زیادة اإلنتاج المصرى وزیادة  
المعروض باألسواق المصریة.قال أحمد الزینى رئیس شعبة مواد البناء  
بالغرفة التجاریة بالقاھرة أن اسعار الحدید انخفضت بشكل ملحوظ مع  

العام الماضى حیث كان سعر الحدید  بدایة العام الجدید مقارنة ببدایة 
الطن فى حین  ١١٢٠٠وحتى  ١٠٨٠٠یتراوح بین  ٢٠١٩فى ینایر 

للطن من    ٩٨٠٠لیتراوح بین    ٢٠٢٠تراجع سعر الطن مع بدایة العام  
للطن.وأوضح الزینى، لـ"الیوم    ١٠٤٠٠المصنع لیصل الغلى األنواع  

صل إلى  وی ١٠١٠٠السابع" أن سعر الحدید للمستھلك یتراوح بین 
أقصى سعر للطن وذلك بحسب تكالیف النقل.وأشار الزینى،   ١٠٥٠٠

إلى أن انخفاض سعر الدوالر یعد عامال رئیسیا فى انخفاض سعر 
الحدید باألسواق، مشیرا إلى أن الدوالر تراجع لما یقرب من جنیھین 

جنیھا فى استیراد خام البیلت   ٨٠٠مما یعنى انھا وفرت ما یقرب من 
أن عدد قلیل من المصانع یستخدمھ، مضیفا انھ وفر فى طن بالرغم من  

جنیھا وھو ما یستخدمھ معظم   ٥٠٠إلى  ٤٠٠خردة الحدید حوالى 
المصانع.وأضاف رئیس شعبة مواد البناء بالغرفة التجاریة بالقاھرة أن  
زیادة المعروض فى األسواق وزیادة اإلنتاج المصرى فى األسواق  

وامل أخرى ساھمت فى انخفاض سعر وتراجع األسعار العالمیة ع
  المصدر: الیوم السابعالحدید.

  جنیھا    ٨٠٠جنیھا وللمستھلك ـب    ٦٤٠انخفاض سعر طن األسمنت لـ  
شھدت أسعار األسمنت باألسواق المصریة انخفاضا مع بدایة عام  

حیث سجل سعر الطن، حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة   ٢٠٢٠
الى   ٧٠٠جنیھا من المصنع مقابل  ٧٥٠ –  ٦٤٠التجاریة بالقاھرة 

جنیھا للطن فى شھر نوفمبر الماضى بانخفاض یزید عن   ٨٥٠
.وقال أحمد الزینى، رئیس شعبة مواد البناء بالغرفة التجاریة لـ "  ٪١٥

الیوم السابع "، إن أسعار األسمنت سجلت داخل المصانع المصریة 
الطن للمستھلك  جنیھا للطن، مشیرا إلى ان سعر بیع  ٧٥٠ – ٦٤٠

جنیھا للطن، مضیفا أن أسعار األسمنت   ٨٥٠ – ٨٠٠یتراوح بین 
حیث انخفضت عن شھر نوفمبر  ٢٠١٩شھدت انخفاضا عن عام 

جنیھا للطن.وأوضح رئیس شعبة مواد   ١٠٠الماضى بما یقرب من 
البناء بالغرفة التجاریة بالقاھرة، أن صناعة األسمنت فى مصر تشھد 

بفضل دخول عدد من المصانع الجدیدة التى ضخت  تطورا كبیرا، وذلك  
كمیات كبیرة من االسمنت ساھمت زیادة المعروض باألسواق وھو ما  
أدى إلي انخفض السعر باألسواق بفضل زیادة المنافسة، مشیرا إلى أن  
عدد من المصنع تلجأ الى تخفیضات وعروض للمستھلكین والموردین  

، باإلجراءات اإلصالحیة التي  من أجل زیادة المبیعات.وأشاد الزینى
اتخذتھا الدولة من أجل زیادة اإلنتاج المصري من األسمنت إضافة إلى  
حزمة اإلصالحات االقتصادیة التي انتھاجتھا من أجل خفض اسعار  
الدوالر وأسعار صرف العمالت األجنبیة، حیث انھ ساھم في خفض  

ا إلى أن صناعة  اسعار العدید من السلع ومن بینھا مواد البناء، مشیر 



 

 

جدیدة فى مشروعات تنمویة واستثماریة فى مختلف القطاعات والمجاالت،  
تساھم فى خلق فرص عمل جدیدة خاصة للشباب والمرأة.كما تقوم الوزارة 

نك الدولى، مع رواد ورائدات  بترتیب لقاءات لوفد المدیرین التنفیذیین للب
أعمال، للتعرف على مشروعاتھم الناشئة والدور الذى تقوم بھ الحكومة 
فى تمكینھم اقتصادیا بما یساھم فى تحقیق أھداف التنمیة 
المستدامة.وسیزور الوفد عدد من المشروعات التنمویة المساھم فیھا البنك  

لحمایة االجتماعیة.وسوف الدولى فى مجاالت الطاقة الجدیدة والمتجددة وا
تلتقى الدكتورة رانیا المشاط، وزیرة التعاون الدولى، مع وفد المدیرین 
التنفیذین للبنك الدولى، لبحث التعاون المستقبلى بین مصر والبنك الدولى،  
وإطار الشراكة الجدیدة خالل السنوات المقبلة.وأشارت الدكتورة رانیا  

دیرین التنفیذیین للبنك الدولى إلى مصر،  المشاط، إلى أھمیة زیارة وفد الم 
والذى یمثل جزء من مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الذى یترأسھ رئیس  

دولة   ١٨٩مدیر تنفیذى ممثلین عن    ٢٥مجموعة البنك الدولى ویتكون من  
من الدول األعضاء بالبنك الدولي.وأوضحت الوزیرة، أن مصر تعمل على تعمیق 

البنك الدولى خالل السنوات المقبلة، ضمن جھودھا لتحقیق مستوى الشراكة مع 
أھداف التنمیة المستدامة، مشیرة إلى أن التعاون مع البنك الدولى سیكون وفق 
أولویات برنامج الحكومة المصریة فى المساھمة منھ فى إقامة مشروعات تنمویة  

من خالل جدیدة، ومن أجل تعمیق الشراكة بین البنك الدولى والقطاع الخاص 
مؤسسة التمویل الدولیة، التى تمثل الذراع المعنیة بالقطاع الخاص فى البنك 
الدولى، لتحقیق قصص نجاح جدیدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسیة فى بنبان  
بأسوان، الذى یعد أكبر محطة طاقة شمسیة فى العالم، واختاره البنك الدولى  

  لمصدر: جریدة البورصةا كأفضل مشروعاتھ تمیزا على مستوى العالم.

شركات    ٥شھر.. و   ١١ملیار جنیھ مبیعات شركات األدویة خالل   70.2 
 منھا  ٪٢٣٫٦أجنبیة تستحوذ على 

” بنسبة  ٢٠١٩نوفمبر  - ارتفعت مبیعات شركات األدویة خالل الفترة من “ینایر
خالل شھر   ٪٤٫٥ملیار جنیھ ، كما شھدت نموا قدره  ٧٠٫٢لتسجل  ٪١٦٫٧

”  IMSملیار دوالر.وأظھرت تقریر صادر عن مؤسسة “   ٦٫٤نوفمبر فقط  لتبلغ 
  ١٠العالمیة المعلومات الصیدالنیة حصل أموال الغد على نسخة منھ، ، استحواذ 

بقیمة    ٢٠١٩شھرا من  ١١من مبیعات القطاع خالل  ٪٤٢٫٦شركات على 
نوفارتس، وجالكسو، وسانوفي، شركات أجنبیة ”  ٥ملیار دوالر، منھم   ٢٩٫٨٩

من حجم مبیعات سوق الدواء  ٪٢٣٫٦وفایزر، والحكمة” التي سیطرت على 
ملیار جنیھ.وارتفعت قیمة مبیعات شركة ” نوفارتس”   ١٦٫٦بمصر بقیمة 

” بنمو ٢٠١٩نوفمبر  - ملیار جنیھ  خالل الفترة من “ینایر ٤٫٩السویسریة لتبلغ 
ا من العام الماضي لتأتي على رأس قائمة  مقارنة بالفترة نفسھ ٪ ١١٫٢قدره 

الشركات األكثر مبیعا خالل تلك الفترة.وجاءت شركة “جالكسو سمیثكالین”  
شھرا من   ١١ملیار جنیھ خالل خالل  ٤٫٢البریطانیة في المركز الثاني بمبیعات 

ملیار جنیھ   ٣٫٦،  تلیھا شركة” سانوفي “الفرنسیة بقیمة ٪١٥٫٧بنمو   ٢٠١٩
مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي.وزادت قیمة مبیعات الشركة     ٪ ١٧٫٨بنمو  

اإلسالمیة لألدویة والكیماویات والمستلزمات” فاركو” لتحتل المركز الرابع ضمن  
لتصبح أعلى الشركات المحلیة    ٪١٢٫٩ملیار جنیھ بنمو  ٣٫٤٥القائمة بنحو 

″، تلیھا شركة آمون  ٢٠١٩نوفمبر  -تحقیقا المبیعات خالل الفترة من “ینایر 
، ثم  شركة    ٪١٥٫٤ملیار جنیھ بنمو  ٣٫٤٤للصناعات الدوائیة بمبیعات قدرھا 
.واحتلت شركة  ٪٢٣٫٥ملیار جنیھ بنمو  ٢٫٥ایفا فارما  بقیمة مبیعات قدرھا 

ملیار جنیھ خالل   ٢٫٤“ایبیكو ” المركز السابع بقائمة الشركات األعلى مبیعا بنحو  
مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي،   ٪١٥٫٤و بنم  ٢٠١٩شھرا من  ١١

تلیھا شركة ” فایزر” األمریكیة بالمركز الثامن بنحو ملیاري جنیھ بنمو 
ملیار جنیھ خالل  ١٫٩.وبلغت قیمة مبیعات شركة “الحكمة األردنیة “نحو ٪٦٫٥

   ٢٠١٨عن نفس الفترة من  ٪٢٥٫٢″  بنمو ٢٠١٩نوفمبر  -الفترة من “ینایر
المركز التاسع ضمن الشركات األكثر مبیعا لألدویة بالسوق المصري، لتحتل 

 .٪ ١٤٫٤ملیار جنیھ بنمو  ١٫٥تلیھا بالمركز العاشر شركة” میركیرل” بقیمة 
 المصدر: أموال الغد

األسمنت مرتبطة ارتباط وثیق بأسعار العمالت بخالف األسعار  
العالمیة والتي تراجعت أیضا، متوقعھا ان یشھد السوق رواجا خالل  
المرحلة القادمة في ظل حالة االستقرار االقتصادي الذي تعیشیھ الدولة  

  في الفترة الحالیة.

وفرنسا تطورات األوضاع في لیبیا وزیر الخارجیة یبحث مع بریطانیا  
 ویؤكد رفض التدخل العسكري 

واصل سامح شكري وزیر الخارجیة، اتصاالتھ المكثفة مع الشركاء  
الدولیین حول التطورات المتسارعة التي تشھدھا الساحة اللیبیة، حیث  
أجرى اتصاالت ھاتفیة مع كل من “لویجي دي مایو” وزیر الخارجیة 

إیف لودریان” وزیر أوروبا  -یطالي، و”جانوالتعاون الدولي اإل
والشؤون الخارجیة الفرنسي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة  
الخارجیة في بیان مساء أمس األحد، أنھ تم التأكید خالل االتصاالت  
ل عسكري في لیبیا، وتم االتفاق على ما یمثلھ   ُ على رفض أي تدخ

بیا من خطورة على أمن  التصعید األخیر من قبل الجانب التركي في لی
وسلم المنطقة بأسرھا.وأضاف المستشار أحمد حافظ، أنھ تم التشدید  
على ضرورة دعم الجھود الرامیة إلى إیجاد حل سیاسي شامل لألزمة 
في لیبیا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسویة شاملة  

قد اجتماع،  من خالل عملیة برلین ودعم الجھود األممیة ذات الصلة. وعُ
بمقر وزارة الخارجیة المصریة، صباح الیوم إلحاطة عدد من السفراء  
األوروبیین والسفیر األمریكي لدى القاھرة، بالموقف المصري من  
تطورات األوضاع على الساحة اللیبیة، ال سیما الخطوة األخیرة 
المتعلقة بالتفویض الذي منحھ البرلمان التركي إلرسال قوات تركیة 

لى لیبیا.وأكد المسؤولون المصریون للسفراء األجانب خطورة ما قام  إ
بھ البرلمان التركي من انتھاك لمقررات الشرعیة الدولیة وقرارات  

) لسنة ١٩٧٠مجلس األمن حول لیبیا بشكل صارخ، وباألخص القرار (
الذي أنشأ لجنة عقوبات لیبیا وحظر تورید األسلحة والتعاون   ٢٠١١

ً عن التحذیر من العسكري معھا  إال بموافقة لجنة العقوبات، فضال
تداعیات أي تدخل عسكري تركي في لیبیا على مسار التسویة الشاملة  
ً لبیان لوزارة الخارجیة  في لیبیا واستقرار منطقة البحر المتوسط، وفقا
المصریة األحد.وتضمّن االجتماع التأكید على عمل مصر من أجل 

ي محیطھا اإلقلیمي، ودعوة المجتمع الدولي  تحقیق األمن واالستقرار ف
لالضطالع بمسئولیاتھ بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات  

  المصدر: أموال الغدالمنذرة بالتصعید اإلقلیمي والتداعیات السلبیة.

  تحذیرات من رفع أسعار األلبان في ینایر  
أسعار األلبان  حذرت شعبة في الغرفة التجاریة باإلسكندریة من خطورة رفع  

في الوقت الحالي على منظومة اإلنتاج، خاصة فى ظل ما یعانیھ السوق من  
ركود وكثرة المعروض من الموسم السابق.وتتزاید مخاوف من مغبة اإلقدام  
على رفع أسعار األلبان فى شھر ینایر الجارى، والذى یشھد بعض المشكالت  

ذا الصدد، أكد رامى المنوفى،  خاصة فى اإلنتاج بالنسبة للجبنة الرومي.وفي ھ
سكرتیر شعبة منتجات األلبان بالغرفة التجاریة باإلسكندریة أن الشعبة تھیب  
بالتجار و المصنعین على مستوى الجمھوریة بعدم االنسیاق وراء طلبات رفع  
األسعار الوقت الحالي لما یعانیھ السوق من ركود وكثرة المعروض من  

كر الجمیع بالمشكالت الفنیة الكثیرة التي قد  الموسم السابق.وأضاف نحن نذ
تطرأ من إنتاج شھر ینایر خاصة بالنسبة للجبنة الرومي مع األخذ في االعتبار  
تزاید الطلب علي الجبن الرومي بدایة من شھر فبرایر مما یسفر عن رفع  
األسعار أكثر.وقال إن حجم االستثمار في منتجات األلبان حالیا ال یتناسب مع  

اطرة وحجم العائد، وبالتالى البد من أخذ الحیطة في طلب الشراء بأسعار  المخ 
  المصدر: صحیفة المال مرتفعة. 



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  الغموض یرفع أسعار الذھب لمستویات تاریخیة

ارتفع سعر أوقیة الذھب في التعامالت الفوریة الیوم اإلثنین بنسبة وصلت  
سعر أوقیة الذھب في المعامالت األمریكیة اآلجلة ، بینما صعد ٪٢٫٣إلى 

%.ذكر تقریر لشبكة بلومبرج االقتصادیة األمریكیة، إنھ قد   ٢٫٥بنسبة 
ارتفع سعر الذھب إلى أعلى مستوى لھ في أكثر من ست سنوات، وذلك  
بسبب التوترات السریعة في الشرق األوسط، التي أدت إلى زیادة الطلب  

اآلمن، وفق ما قالت جولدمان ساكس، التي  على األصول ذات المالذ
ا بأن معدن البالدیوم (معدن من مجموعة البالتین و لدیھ أدنى  أضافت أیضً
نقطة انصھار وأقل كثافة منھا، ویشبھ البالتین) مدد مكاسبھ لتصل إلى 

دوالر لألونصة ،   ١٦٠٠أعلى مستوى على اإلطالق.اقترب الذھب من 
ا بالتوترات اإل قلیمیة في المنطقة األوسطیة، حیث قالت  وذلك مدفوعً

طھران إنھا لن تلتزم بأي قیود على تخصیب الیورانیوم بعد مقتل الجنرال 
قاسم سلیماني، بینما قال الرئیس األمریكي دونالد ترامب إنھ مستعد  
لضرب إیران إذا قامت بالرد واستھدفت أي موقع أمریكي، وھي 

إلرتفاع إلى أعلى مستوى لھا منذ  التصریحات التي دفعت أسعار الذھب ل
.وفي ذلك، قال جافین ویندیت، كبیر المحللین االقتصادیین في ٢٠١٣عام 

شركة میین الیف الواقعة في مدینة سیدني األسترالیة، عبر رسالة بالبرید  
من بابھ الواسع بقوة دفع   ٢٠٢٠اإللكتروني :”إن الذھب دخل عام 

 ٦ب القیاسي لیكون األعلى خالل كبیرة”.وعلل ویندت سبب ارتفاع الذھ 
سنوات بإضافتھ :”عندما تتعامل مع حالة عدم یقین مستمرة كالتي نراھا  
في المحادثات التجاریة الضاغطة بین الوالیات المتحدة والصین، وحول 
قضایا أمنیة مھمة ومتصاعدة مثل الخالف األمریكي الحاد مع إیران، فإن 

رابح، ألن ارتفاعاتھ التكون عقالنیة”،  الذھب في ھذه الحال ھو الرھان ال
ما تجعل مشتریھ یجنون أرباح كبیرة.وفي ظل استمرار األوضاع المتوترة 
بالشرق األوسط، قالت بلومبرج، إنھ تنخفض رغبة المستثمرین 
بالمخاطرة، ویفضلوا في ھذه الحالة الذھاب إلى المالذات اآلمنة.وحذر 

بیرة من السیناریوھات المحتملة محللو بنك جولدمان من وجود مجموعة ك
في ھذه المرحلة ، ذاكرین إن على رأس اھتمامات المستثمرین ھو 
ا أفضل من النفط.وقال محلالن البنك،   ً االستثمار في الذھب ، واعتباره رھان
جیفري كوري ودامیان كورفالین: ” في مثل ھكذا أحداث وبدراسة تاریخ 

ن الذھب سیواصل ارتفاعھ إلى ما ھو االرتفاعات السابقة، فالتاریخ یقول أ
أبعد من المستویات الحالیة”.أضاف المحلالن:” ھذا یتماشى مع بحثنا  
السابق، الذي یظھر أن الذھب على المدى الطویل ھو التحوط األفضل 

٪،  ٢٫٣لمثل ھذه المخاطر الجیوسیاسیة “.وارتفعت قیم الذھب بنسبة 
وھو أعلى مستوى منذ أبریل دوالر دوالر لألوقیة،    ١٥٨٨٫١٣لتصل إلى  

 ١٥٩٠٫٩٠٪ بــ  ٢٫٥، كما ارتفعت قیم العقود اآلجلة لتصل إلى ٢٠١٣
٪ لیصل سعره إلى ١٫٥دوالر،.بینما قفز سعر البالدیوم بنسبة 

دوالر لألوقیة، وھو رقم قیاسي جدید، كما ارتفعت كذلك   ٢،٠١٩٫٧٣
حتیاطي أسعار الفضة والبالتین.ومن غیر المرجح أن یرفع مجلس اال

الفیدرالي األمریكي أسعار الفائدة خالل األشھر الستة المقبلة، وھو ما  
سیجعلھا بالتبعیة بمثابة سقف إلرتفاعات الدوالر األمریكي.ولفت شون 
ماكلین، الخبیر االستراتیجي في شركة بیبرستون بقولھ:” البالدیوم مثل 

ً على مدار األ سبوعین الذھب، یرتفع سعر بثبات، وھذا كان مالحظ
الماضیین، ویبدو أن الصراع بین الوالیات المتحدة وطھران قد عزز ھذا،  
 وبالتالي فإن االتجاه على المدى الطویل یقول بارتفاع سعر المعدن كذلك”.

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,281.00  0.00% السعودیة 

 DFMGI 713.00 0.35%  دبي
 ADI 8,199.00 -0.09% ابوظبي
 MARKET-IXP 12,011.00 -0.35% الكویت 

 BSEX 6,129.84 0.91% البحرین 
 GENERAL 41,904.00 0.00% قطر 

 MASI 51,154.00 0.30% المغرب 
 TUN20 167.00 -0.21% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,237.18  -0.28% أمریكا 
 S&P 500 40,579.82  -0.71% أمریكا 
 NASDAQ 28,583.68 -0.42% أمریكا 

 FTSE 100 17,168.06 0.37% لندن 
 DAX 7,573.85  -0.02% أمانیا 

 Nikkei 225 3,069.35  -1.14% الیابان 
 %0.06 1,597.07 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %2.40- 69.07 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %2.34-  62.99 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

وفد صیني یتجھ إلى واشنطن األسبوع المقبل لتوقیع المرحلة األولى  
    من اتفاق التجارة 

نقلت صحیفة ساوث تشاینا مورنینج بوست عن مصدر مطلع قولھ إن  
ینایر لتوقیع  ١٣وفدا تجاریا صینیا یعتزم التوجھ إلى واشنطن في 

المرحلة األولى من اتفاق التجارة بین الوالیات المتحدة  
  ١٦والصین.وأضافت الصحیفة أن الوفد سیعود إلى الصین یوم 

ینایر.وكان من المقرر أن یسافر ھذا الوفد برئاسة نائب رئیس الوزراء  
لیو ھي في وقت سابق ھذا الشھر لكن تغیر موعد السفر بعد أن كتب  

رامب على تویتر أنھ سیوقع المرحلة األولى  الرئیس األمریكي دونالد ت
ینایر.وأوضحت الصحیفة أنھ بعد بحث   ١٥من اتفاق التجارة یوم 

األمر، قرر الجانب الصیني تعدیل الموعد لیناسب ترامب.ولم یؤكد  
الجانبان رسمیا حتى اآلن موعد الزیارة.وكان ترامب أول من أعلن  

توبر، ثم أمضى مفاوضو  خطط إبرام االتفاق التجاري المبدئي في أك
الجانبین عدة أسابیع في وضع الصیغة النھائیة التفاق المرحلة األولى  
الذي یحل محل اتفاق تجاري واسع النطاق كان أكبر اقتصادین في 

  المصدر: أموال الغد العالم یسعیان في البدایة للتوصل إلیھ.

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  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   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 

  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   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    غیر عادیة   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  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   الوسطي مطاحن مصر   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

طریق المعادي العین السخنة (بمصنع القطامیة التابع لشركة    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( 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 81.5 0.79 8.68 930,130 75,293,664 85.00 58.60 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

14.90 0.40 9.15- 933,973 13,820,775 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

7.74 2.11 21.98- 3,458,773 26,204,770 12.17 7.14 5.68% 

 الكویتیةالقابضة المصریة 
EKHO 

1.20 -1.64 11.64 1,699,278 2,002,584 1.59 1.08 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

10.80 1.22 40.33- 2,597,517 28,232,220 19.09 10.23 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

15.95 1.27 5.98 770,564 11,977,655 20.60 15.01 4.39% 

 اجریكول مصربنك كریدي 
CIEB 

43.01 0.02 4.88 216,030 9,287,606 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

9.40 0.75 25.34- 889,321 8,218,105 15.84 8.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.45 4.32 24.89- 1,444,276 12,148,026 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.30 -2.49 35.92- 2,517,635 10,773,084 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.20 -4.35 37.85- 18,041,285 39,582,456 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

11.81 -3.04 11.87- 542,430 6,400,266 18.00 11.40 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

9.47 1.72 7.16- 192,664 1,781,242 11.97 8.27 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.70 3.47 57.47 2,255,800 30,266,746 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

6.00 6.19 30.72 513,605 2,997,993 7.06 4.58 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.57 -2.00 27.65- 17,586,634 27,032,860 3.00 1.45 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

20.93 -3.77 14.75 1,003,634 21,665,322 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

92.60 -2.62 21.53- 42,110 3,873,197 120.01 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.15 1.10 2.40- 80,931 815,031 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.32 0.00 46.71- 1,856,229 6,022,330 6.66 3.10 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

8.19 -0.12 52.38- 1,262,583 10,169,614 21.30 7.80 1.13% 
بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
5.14 -0.19 16.01- 3,828,057 19,447,354 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.16 0.00 11.75- 735,590 4,487,914 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.68 -1.83 18.79- 1,746,028 4,663,461 3.79 2.63 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

8.20 -7.66 54.62- 5,260,884 42,710,100 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.51 -1.34 11.38- 27,957,897 14,263,245 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.00 -7.83 14.81 1,082,117 2,205,366 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

11.36 0.35 0.26 309,202 3,516,836 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.13 -0.97 23.55- 728,406 3,709,145 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

1.97 -5.29 62.83- 2,628,160 5,121,584 6.19 1.88 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 
   


