
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٩/٠١/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  13,542.48 2.50% 3.89% 663,410,496 113,253,268 359,668,397,835مؤشر (

 EGX 50(  1,862.92 2.39% -13.34% 707,017,152 151,901,473 430,918,011,014( شرمؤ
 EGX 70(  509.70 1.30% -26.54% 76,732,440 50,705,332 186,200,151,596مؤشر (
 EGX 100(  1,335.93 1.74% -22.65% 740,142,976 163,958,600 545,868,549,431مؤشر (
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 ستقرار سعر "رامیدا"نتھاء حساب اینایر.. ا ١٢ 
 إدراج حق اكتتاب الشرق األوسط للزجاج بعد الزیادة النقدیة  
 ایسترن كومباني تقرر بیع قطعة أرض في مزاد علني  
  بریمییر لالستشارات المالیة تحدد القیمة العادلة لسھم الشمس

  بیرامیدز 
  الحدید والصلب تنفي ما تردد بشأن تصفیتھا وتؤكد استمراریة

 النشاط 
  محمد فرید: انتھاء دراسة إعادة ھیكلة النایلكس فبرایر المقبل  
 إنشاء بورصة للسلع یضع مصر على الخریطة العالمیة د: فری
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 »٩تستھدف صرف الدفعة الثانیة من مستحقات » الحكومة 
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  أشھر ٩ملیار دوالر خالل  ٩٫٥مصر تتبادل تجاریا مع الصین بـ  
  أمین عام أوبك: المنشآت النفطیة في العراق آمنة واإلنتاج

  تمر مس
 النفط یستقر أكثر مع انحسار التوترات بشأن ھجوم إیراني 
  دوالرا  ٦٣جولدمان ساكس یبقي على توقعات أسعار النفط عند

 أشھر ٣للبرمیل في 
  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
  ینایر.. انتھاء حساب استقرار سعر "رامیدا" ١٢

اي كابیتال (مدیر طرح رامیدا)، إن مدة حساب استقرار سعر سي  قالت
-سھم العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات تشخیصیة

.وأضافت الشركة في بیان لبورصة ٢٠٢٠ینایر  ١٢رامیدا تنتھي یوم 
مصر، الیوم، أنھ بعد انتھاء الموعد ال یجوز إیداع او سحب أوامر البیع، 

ً بأ .ویشترط في %٤٫٦٦تنفیذ سوف یكون سعر الطرح البالغ ر الن سععلما
األسھم التي یتم عرضھا للبیع أن تكون األسھم المشتراة خالل الطرح العام 
فقط والتي یتم االحتفاظ بھا أو المتبقیة منھ، حیث لن یسمح بقبول أوامر 

ً للبیان.وفي   ١١بیع األسھم التي تم شراؤھا من السوق المفتوح، وفقا
الماضي، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة، الیوم مبر دیس

ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئیسي، وھي  ٢١٥األربعاء، الوافد رقم 
أسھم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات 

ً بما یتجاوز  -التشخیصیة  ٧رامیدا.وشھد السھم في أول تداوالتھ تراجعا
ملیون سھم ١٨٫٨٣الطرح.وبلغ عدد أسھم الطرح العام  سعر أدنىبالمائة 

 ٢٫٤٥بالمائة من إجمالي األسھم المطروحة للبیع ونحو  ٥تمثل نسبة 
بالمائة من أسھم رأس مال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 

بالمائة من عدد األسھم المطروحة  ٩٥ملیون سھم، تمثل نسبة  ٣٥٧٫٧٧
بالمائة من إجمالي أسھم رأسمال الشركة.وتمت تغطیة  ٤٦٫٥٤للبیع ونحو 

مرة، فیما بلغ إجمالي  ١٫٢مرة والخاص للمؤسسات نحو  ٣٦الطرح العام 
ً موزعین بین  ١٩٩٧عدد العمالء  عمیل في الطرح العام  ١٨٠٠عمیال

ً في الطرح الخاص.  ١٩٧ونحو    ر: مباشردصمالعمیال

 دراج حق اكتتاب الشرق األوسط للزجاج بعد الزیادة النقدیةإ
 ٢٠١٩\١٢\٣٠قررت لجنة قید األوراق المالیة بجلستھا المنعقدة بتاریخ  

الموافقة على قید حق االكتتاب لشركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج 
)MEGM حق منفصال عن السھم األصلي بمناسبة  ٣٢،٨٠٠،٠٠٠) لعدد

مساھمین لالكتتاب في اسھم زیادة راس المال المصدر من دعوة قدامى ال
جنیھ بزیادة قدرھا  ٨٣،١٢٢،٥٨٠جنیھ الى  ٥٠،٣٢٢،٥٨٠
سھم یكتتب فیھا  ٣٢،٨٠٠،٠٠٠جنیھ موزعة على عدد  ٣٢،٨٠٠،٠٠٠

جنیھ للسھم الواحد بدون مصاریف اصدار مع  ١بالقیمة االسمیة بواقع 
دة منفصال عن السھم االصلى اعمال تداول حق االكتتاب في اسھم الزیا

على ان یتم سداد قیمة الزیادة في راس المال المصدر عن طریق االكتتاب 
النقدي لقدامى المساھمین مع السماح ألصحاب األرصدة الدائنة باالكتتاب 

ا بأن الحق فى بأرصدتھم الدائنة كال في حدود نسبة مساھمتھم. وذلك علمً
% من عدد األسھم التي یمتلكھا كل  ٦٥٫١٨االكتتاب (في حدود نسبة 

مساھم من قدامى المساھمین في راس مال الشركة قبل الزیادة) یكون 
لمشتري السھم حتى نھایة جلسة تداول یوم األحد الموافق 

وانھ سیتم تداولھ خالل الفترة من یوم الخمیس الموافق .٢٠٢٠\٠١\٠٥
الثالثاء الموافق (تاریخ فتح باب االكتتاب) و تنتھى في  ٢٠٢٠\٠١\٠٩
كما یتم .( قبل موعد غلق باب االكتتاب بثالثة ایام عمل ) ٢٠٢٠\٠٢\٠٤

إدراج الحق في االكتتاب فى أسھم الشركة الناتجة عن الزیادة النقدیة لعدد 
حق على قاعدة البیانات اعتبارا من بدایة جلسة تداول  ٣٢،٨٠٠،٠٠٠

بیانات قید الحق من ، سیتم حذف ٢٠٢٠\٠١\٠٩یــوم الخمیس الموافق 
قاعدة بیانات التداول اعتبارا من نھایة جلسة تداول الثالثاء 

٢٠٢٠\٠٢\٠٤.  

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥على أ
  التغیر (%)  االغالقسعر   السھم

   ١٩٫٤٤    ١٩٫٤٨  المشروعات الصناعیة والھندسیة
   ١٠٫٠٠    ٤٫٩٥  سبأ

  ١٠٫٠٠    ١٢٫٩٨  سودیك
  ٩٫٩٩    ٢٣٫٥٦  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة

  ٩٫٨٦    ٤٫٥٧  رایة لخدمات مراكز االتصاالت

 

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

 -٢٣٫٣٣    ٠٫٢٣   الخلیج لالستثمارات العربیة
 -١٦٫٨٧    ٨٫٢٣  القاھرة للخدمات التعلیمیة

 -١٠٫٠٠    ١٦٫٢٠  والصابون مصر للزیوت
 -٩٫٩٧    ٢٠٫٩٤  الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف

 -٩٫٩٦    ٤٫٨٨  آراب دیري

  

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

  ٨٣٫٥٠    ١٧١،٥٣٩،٢٤٨  البنك التجاري الدولي
  ١٣٫٥٠    ٩٢،٧٤٥،٠٠٠  القاھرة لإلستثمار 

  ٨٫١٩    ٤٩،٤٣٢،١٢٠  عز حدید
  ٢٫٢٩    ٣٣،٣٩٣،٧٨٨  القلعة

  ٧٫٨٦    ٣١،٦٠٣،٩٩٨  طلعت مصطفى

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  التداولكمیة   السھم

  ٠٫٥٣    ٢٤،٣٨٣،٦٥٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٥٥    ١٥،٤٠٣،٢٠١  بورتو القابضة

  ٢٫٢٩    ١٤،٨٢٢،١٥٦  القلعة
  ١٫٦٦    ١٤،٤٢٤،٤٧٠  بالم ھیلز

  ٠٫٢٦    ١٣،٥٣٨،٥٣٣  العربیة لالستثمارات

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  لنياد عي مزایسترن كومباني تقرر بیع قطعة أرض ف

فبرایر  ٦ایسترن كومباني انعقاد مزایدة علنیة یوم  -قررت شركة الشرقیة 
لبیع قطعة أرض بنظام المظاریف المغلقة.وأوضحت الشركة في  ٢٠٢٠

بیان لبورصة مصر یوم األربعاء، أن قطعة األرض المزمع بیعھا تقع أمام 
ن ك ضموذل متر ٣٢٣٤القریة الفرعونیة بشارع البحر األعظم بمساحة 

خطة الشركة الستغالل األصول الغیر مستغلة.وفي وقت سابق، قال 
العضو المنتدب بالشركة الشرقیة ایسترن كومباني، إن الشركة تستثمر 

ملیار جنیھ في اإلحالل والتجدید للماكینات وخطوط  ١٫٢٥خالل العام نحو 
ً بلغت  ار ملی ١٫٠٥االنتاج والصیانة.یشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

، مقابل أرباح ٢٠١٩نیھ خالل الفترة من یولیو الماضي حتى سبتمبر ج
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي  ٩٩١٫١٨بلغت 

ملیار جنیھ،  ٣٫٦٨الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى 
-٢٠١٨ملیار جنیھ بالفترة المقارنة من  ٣٫٣٩مقابل مبیعات بلغت 

  باشرر: مدالمص.٠١٩٢

  بریمییر لالستشارات المالیة تحدد القیمة العادلة لسھم الشمس بیرامیدز 

) SPHTاعتمدت شركة الشمس بیرامیدزللفنادق والمنشات السیاحیة (
ملیون دوالر مقارنة بقیمة  ٤١٫١تقریر القیمة العادلة والتي قدرت بنحو 

زیادة قدرھا ملیون دوالر وبعد ال ٤٧أسمیة لرأس المال قبل الزیادة قدرھا 
 ٣٠/٠٩/٢٠١٩ملیون دوالر وبقیمة دفتریة لحقوق المساھمین خالل  ٥٢

ن ة، أملیون دوالر.وأضافت في بیان للبورصة المصری ٢٩٫٤٨قدرھا 
ا لما سبق فأن القیمة العادلة للسھم بدون مراعاة الزیادة ستبلغ  ً ذلك وفق

قدرھا دوالر مقارنة بقیمة السمیة  ٠٫٧٩دوالر وبعد الزیادة  ٠٫٨٨
دوالر.تجدر اإلشارة إلى أن تلك الدراسة مُعدة من قبل شركة بریمییر 

الھیئة سجل لالستشارات المالیة عن األوراق المالیة مستشار مالي مستقل 
وسجل المستشارین المالیین رقم  ٦٧٨العامة للرقابة المالیة رقم 

 ٤٧ن ملیون دوالر م ٥.یأتى ذلك في أطار زیادة رأس المال بمبلغ ١٧٦٤
  ملیون دوالر. ٥٢ملیون دوالر إلى 

  الحدید والصلب تنفي ما تردد بشأن تصفیتھا وتؤكد استمراریة النشاط 
)، ما تردد في بعض وسائل IRONنفت شركة الحدید والصلب المصریة (

اإلعالم بشأن اتخاذ قرار بتصفیة الشركة، مؤكدة أن ھذا القرار ال یمكن 
ة غیر عادیة، وأن اخر جمعیة عامة غیر اتخاذه إال من خالل جمعیة عام

قد اتخذت قرارھا باستمراریة  ١١/١١/٢٠١٩عادیة عقدت بتاریخ 
  الشركة.

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  حمد فرید: انتھاء دراسة إعادة ھیكلة النایلكس فبرایر المقبل م

كشف محمد فرید، رئیس البورصة المصریة عن اإلنتھاء من 
لنیل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة دراسة إعادة ھیكلة بورصة ا

التعاون مع البنك قبل نھایة فبرایر المقبل والتى یتم اعدادھا ب
فرید في تصریحات خاصة، أن األوروبي إلعادة اإلعمارأضاف 

الدراسة الجدیدة تھدف إلى تطویر شامل للسوق في ضوء أبرز 
دورھا  المتطلبات والمعاییر الداعمة الي رفع كفاءة األسواق وتنمیة

التمویلي ودعم قدرتھا على استقطاب شریحة متنوعة من الشركات 
الصغیرة والمتوسطة والتي تستحوذ على نسبة كبیرة من الشركات 
المصریة.أشار فرید إلى أنھ من المقرر اإلعالن عن كافة تفاصیل 
الدراسة بحلول شھر فبرایر وعرضھا على الھیئة العامة للرقابة 

ومن ثم بدء مراحل التنفیذ الفعلیة إلعادة الھیكلة المالیة لالعتماد، 
، ٢٠١٠الشاملة للسوق.وبدأت بورصة النیل تداوالتھا في یونیو 

شركات خالل عامھا االول، ثم ارتفعت  ٨على  ونجحت في التداول
شركة بنھایة  ٢٩أعوام، ثم  ٣شركات خالل  ١٠الى 

رصة .وأمھلت إدارة البورصة شركات رعایة القید فى بو٢٠١٩
النیل ممن لم یقیدوا أیة شركة خالل السنوات الماضیة، حتى نھایة 

طبھم ، لقید كیانات فعلیة بالنیل، وإال سیتم ش٢٠١٩العام الماضي 
ً لموقع البورصة المصریة تضم سجالت  من السجالت.ووفقا

شركة استشارات مالیة تعمل بمجال رعایة قید  ٣١بورصة النیل 
منھا فقط فى قید شركات خالل  ٦ الشركات فى النایلكس، نجح

الفترة الماضیةوعلى مدار التسعة أعوام الماضیة، مازالت بورصة 
د عدم قدرتھا على اجتذاب النیل تواجھ تحدیات كبیرة على صعی

شریحة متنوعة من الشركات الصغیرة والمتوسطة، وذلك على 
د الرغم من استحواذ تلك الشریحة على النسبة األكبر من إجمالي عد

الشركات المسجلة في السوق المصریة، األمر الذي یتطلب إعادة 
ھیكلة شاملة وخطط ترویجیة لرفع كفاءة وجاذبیة السوق أمام تلك 

  ریحة من الشركات.الش

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
فرید: إنشاء بورصة للسلع یضع مصر على الخریطة العالمیة وینظم 

 السوق
شاء البورصة المصریة للسلع لھا مزایا یس البورصة، إن إنقال محمد فرید، رئ  

قرار إنشاء تتمثل في وضع مصر على الخریطة العالمیة لتداول السلع، مضیفا أن 
بورصة سلعیة للسوق الحاضر یھدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة 

ستثمرین للتخزین، ویستھدف أن یكون سوقھا جاذبا لشریحة أكبر من التجار والم
للتعامل علیھا، كما یوفر ھذا األمر سوقا تنافس البورصات اإلقلیمیة 

وزاریة االقتصادیة، مساء أول والعالمیة.وجاء ذلك خالل اجتماع المجموعة ال
أمس، ووافقت على إنشاء البورصة المصریة للسلع، وتابع أن ذلك استغالل لموقع 

وال األجنبیة.إضافة إلى مصر االستراتیجي والمساھمة في جذب رؤوس األم
زیادة قدرة الدولة على تخطیط احتیاجاتھا من السلع األساسیة التي تكون متداولة 

البیانات عن ھذه التداوالت.وأشار محمد فرید رئیس البورصة في السوق لتوافر 
إلى أنھ سیكون ھناك متطلبات لإلفصاح بالنسبة للمتعاملین والوسطاءن الفتا إلى 

فصاح سوف تكون بناء علي العالقة التعاقدیة مع المتعاملین أو أن متطلبات اإل
الدولة من استیداء  الوسطاء والبورصة.وأكد أن المتطلبات التي سیتم وضعھا تمكن

حقھا بناء علي ھذه المعلومات.وأكد رئیس البورصة على أھمیة وجود بورصة 
وجود سوق للسلع في مصر بالنسبة للمزارعن موضحا أن األھمیة تتمثل في 

 –منظمة للسلع من شأنھا أن تحفز زیادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة 
عقود الخیارات في سوق آخر (لیست ذات إذا ما اقترن بالعقود المستقبلیة و

ً لوجود بیانات تفصیلیة عن عملیات تداول ھذه السلع،  الشركة).وقال إن ذلك نظرا
قال محمد فرید إن بورصة السلع ستكون تمكن المزارع من التخطیط الزراعي.و

مفیدة على مستوى المتعاملین في السوق، حیث إنھا تمثل آلیة مھمة لتسعیر السلع 
ل آلیات السوق والمتمثلة في العرض والطلب.بجانب تجمیع البیانات من خال

ً عن المتعاملین (التجار والوسطاء)، والمخازن التي سوف یتم استخدامھا  تدریجیا
مؤھلة للتعامل في البورصة، وكذلك تجمیع بیانات عن الكمیات  كمخازن

للسلع.وقال المعروضة والمطلوبة وموسمیة التداول وأسعار التداول الحاضر 
رئیس البورصة إن وجود بورصة سلعیة سوف یساھم في إمكانیة استحداث عقود 

سوف  مستقبلیة أو عقود خیارات على ھذه السلع مستقبال (في سوق آخر)، وذلك
یمكن المتعاملین من التخطیط المالي األفضل، وھو األمر الذي یُعد غیر قابل 

ً عن  أن البورصة المصریة للسلع الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة.فضال
تتیح إمكانیة دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معینة بدال من تركز التجارة مع 

واصفات قیاسیة ومحددة للسلع عدد محدود من التجار.وتساھم في وضع معاییر وم
  المصدر: صحیفة المالیتم تطبیقھا والرجوع الیھا متى لزم األمر.

شركات  ٩الثانیة من مستحقات  تستھدف صرف الدفعة» الحكومة«
 تصدیریة یولیو المقبل

كدفعة ثانیة من  %٢٠تستھدف وزارتي المالیة والتجارة والصناعة، صرف 
رنامج رد األعباء التصدیریة بحلول شھر شركات تصدیریة ضمن ب ٩مستحقات 

ھ تم استكمال صرف من مصادر حكومیة مطلعة، أن” أموال الغد“یولیو المقبل .علم 
عة األولى للشركات التسعة أواخر شھر دیسمبر الماضي، منوھة أن تلك الدف

الشركات ھي التي تقدمت حتى االن بأوراقھا للحكومة لصرف جزء من 
مھا بتنفیذ توسعات واستثمارات جدیدة داخل السوق، بما المستحقات مقابل قیا

في تفعیلھ یتماشى مع محاور برنامج رد األعباء التصدیریة والتي بدأت الحكومة 
مطلع العام المالي الجاري .وتشمل المحاور الرئیسیة التي ترتكز علیھا خطة 

من مستحقات  %١٠الحكومة لبرنامج رد االعباء التصدیریة على صرف 
شركات التي تستوفي أوراقھا لدى الحكومة، وكذلك صرف كافة مستحقات ال

شكل فوري، باإلضافة الشركات التي ال یتجاوز قیمھا المالیة عن ملیون جنیھ ب
إلى إمكانیة إجراء مقاصة بین المتأخرات المالیة واألعباء الضریبیة المفروضة 

شركات بقطاع  ٤تضم  ٩على المصانع .تابعت المصادر أن قائمة الشركات الـ 
الصناعات النسیجیة والمالبس الجاھزة ، حیث یأتي في مقدمتھم شركة النساجون 

ملیون جنیھ أواخر دیسمبر الماضي،  ١٠٠نحو الشرقیون والتي قامت بصرف 

  

بقروض میسرة لسداد » المركزى«یطالب » اتحاد المستثمرین«
   متأخرات الطاقة على المصانع

قدم االتحاد المصرى لجمعیات المستثمرین مذكرة إلى محافظ البنك المركزى، 
ل اجتماعھما نھایة دیسمبر الماضى تضمنت عددا من المقترحات من بینھا خال

د مستحقات الدولة من الغاز، لسدا ٥قروض میسرة بفائدة متناقصة % توفیر
والكھرباء، والمیاه، المتراكمة على المصانع.قال الدكتور صبحى نصر عضو 

المتراكم علیھا مجلس إدارة االتحاد إن شركات الكھرباء والغاز تھدد المصانع 
الفواتیر بفصل التیار الكھرباء وقطع الغاز، لذلك طلب االتحاد مساعدة البنك 

حھم قروضا میسرة لسداد المتأخرات.وأضاف نصر المركزى عن طریق من
أن التغیرات االقتصادیة التى نتجت عن رفع الدعم » البورصة«لجریدة 

التدریجى عن الكھرباء والغاز، والمیاه منذ تطبیق منظومة االصالح 
أثرت سلبیًا على عدد كبیر من المصانع.وتقدم االتحاد  ٢٠١٦االقتصادى نھایة 

على » البورصة «ستثمرین بمذكرة رسمیة حصلت المصرى لجمعیات الم
ا میسرة بفائدة ال تتعدى %  ٥نسخة منھا، طالب فیھا بمنح البنوك قروضً

ألصحاب المصانع المتأخرة عن سداد فواتیر المیاة والكھرباء والغاز وذلك 
على غرار المبادرات التمویلیة التى تطلقھا البنوك لمساعدة المصانع فى توفیر 

ا من المواد الخام الالزمة للتصنیع.وطالبت المذكرة بمنح الشركات احتیاجاتھ
قروضا عن طریق شیكات من البنوك إلى الجھات الحكومیة مباشرة، وبحسب 

سنوات.واجتمع االتحاد المصرى لجمعیات  ٨المذكرة فإن القرض یسدد على 
تنفیذ  المستثمرین مع محافظ البنك المركزى، لمناقشة عدد من الملفات ھى آلیة

ملیار جنیھ، والمشكالت التى تواجھ المستثمرین مع القطاع  ١٠٠مبادرة الـ
المصرفى، وأزمات الصناعة التى تحتاج تدخال عاجال من البنك 
والحكومة.وقال محمد خمیس شعبان رئیس جمعیة مستثمرى السادس من 
 أكتوبر، إن االجتماع ركز بشكل كبیر على ملف المصانع المتعثرة، وكیفیة
مساعدتھ فى عودة العمل بكامل طاقتھا اإلنتاجیة، بجانب مشكالت المستثمرین 
مع البنوك.وأطلق البنك المركزى مبادرتین لدعم الصناعة، تضمنت األولى 

ملیار جنیھ للمصانع الكبیرة والمتوسطة بسعر فائدة  ١٠٠إتاحة تمویل بقیمة 
من الفوائد المتراكمة  متناقصة، وشملت الثانیة إعفاء المصانع المتعثرة ١٠%

من أصل الدین.وتشیر  ٥٠علیھا وإزالتھا من القائمة السلبیة للبنك حال سداد %
المبادرة األولى الى أن التمویل المخصص للمصانع الكبرى سیغطى كافة 
الصناعات القائمة، مع منح األولویة للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدھا 

بان أن المبادرة ستدعم الخطط التوسعیة لسد فجوة االستیراد.وأضاف شع
للشركات وتساعدھا على تنفیذ مشروعاتھا المؤجلة، خاصة مع إتاحتھا 

المصدر: متناقصة التى طالما طالب بھا القطاع الصناعى. ١٠تمویالت بفائدة %

  جریدة البورصة

إحالة مشروع قانون البنوك الجدید إلى مجلس »: البنك المركزي«
  النواب

مسؤول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون  كشف مصدر
الجدید للبنك المركزي والجھاز المصرفي (قانون البنوك الجدید) إلى البرلمان، 
تمھیدا لبدء مناقشتھ وإقراره.وقال المصدر، في تصریحات لوكالة أنباء الشرق 

ع ھذا مان، مطلاألوسط، إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرل
ا لمناقشتھ  ً األسبوع، وینتظر بدء مناقشتھ في اللجان المختصة بالبرلمان تمھید
في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل بھ.كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر 
الماضي، على مشروع القانون، الذي یستھدف مواكبة أفضل الممارسات 

لعالم ویمثل نقلة كبیرة للجھاز بیة في االدولیة والنظم القانونیة للسلطات الرقا
مادة بخالف مواد  ٢٤٢المصرفي المصري.جاء مشروع القانون في 

اإلصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حیث أكد أن البنك المركزي المصري ھو 
جھاز رقابي مستقل لھ شخصیة اعتباریة عامة، یتبع رئیس الجمھوریة، 

ویؤخذ رأیھ في القوانین واللوائح إلداري، ویتمتع باالستقالل الفني والمالي وا
ذات الصلة بعملھ، ویعمل على تحقیق سالمة النظام النقدي والمصرفي 



 

 

ملیون جنیھ مستحقات لھا لدى الحكومة ضمن برنامج رد األعباء  ٥٠٠من إجمالي 
ً شركا ت یونیلیفر مشرق، وشنیدر الیكتریك، وفریش التصدیریة ، كما تشمل أیضا

الیكتریك لألجھزة المنزلیة، والمھندس یوتن للدھانات.أضافت أنھ سیتم اإلنتھاء 
من سداد كافة متأخرات الشركات لدى برنامج رد األعباء والبالغ قیمتھا اإلجمالیة 

على أعوام، على أن یتم تطبیق المعاییر الجدیدة  ٤ملیار جنیھ خالل  ٢٥نحو 
مستحقات الشركات الحدیثة ضمن البرنامج بالشكل الذي یضمن عدم تراكم أیة 

صندوق تنمیة الصادرات  مستحقات جدیدة على الحكومة .وكان مجلس ادارة
خالل شھر یولیو الماضي البرنامج الجدید لرد أعباء الصادرات للعام المالي 

برنامج  تخصیص  ملیارات جنیھ، حیث یشمل ال ٦بموازنة تبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠
 ١٫٨من إجمالى الموازنة ، و %٤٠ملیار جنیھ كمساندة نقدیة أى  بنسبة  ٢٫٤

لشركات المصدرة لدي وزارة المالیة وھو ما ملیار جنیھ تخصیم من التزامات ا
ملیار جنیھ  لدعم البنیة التحتیة للتصدیر أى بنسبة  ١٫٨، و %٣٠یمثل حوالى 

مرار برنامج شحن افریقیا بمخصصات تبلغ .ویتضمن البرنامج الجدید است %٣٠
ملیون جنیھ للصادرات غیر المستفیدة من برنامج رد االعباء واستمرار  ٤٠

ملیون جنیھ لشركة مصر للطیران  ١٠٠حن الجوي بمخصصات تبلغ برنامج الش
ملیون جنیھ  ١٠٠لدعم الشحن الجوي للصادرات المصریة الي جانب تخصیص 

ستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالیة حتي نھایة العام لھیئة تنمیة الصادرات ال
جیة بنسبة الجاري .كما یشمل  تشجیع زیادة الصادرات المصریة لالسواق الخار

% اضافیة من النسبة االساسیة للشركات الكبیرة والمتوسطة  ١٥-١٠تتراوح بین 
 %٣٠-٢٠% فأكثر و ٣٠-٢٠في حالة زیادة الصادرات بنسب تتراوح بین 

 ٣٠-٢٠اضافیة للشركات الصغیرة في حالة زیادة الصادرات بنسب تتراوح بین 
بة مساندة  تقل عن % فأكثر علي ان یحصل مصدري المناطق الحرة علي نس

  المصدر: أموال الغدعن مصدري المناطق الداخلیة . %٥٠

  أشھر ٩ملیار دوالر خالل  ٩٫٥مصر تتبادل تجاریا مع الصین بـ 
سبتمبر -ینایر“مصر والصین خالل الفترة من ادل التجاري بین ارتفعت قیمة التب

ملیار دوالر خالل  ٨٫٨٧٦ملیار دوالر في مقابل  ٩٫٥٣٢لتبلغ نحو ” ٢٠١٩
.وأوضحت نشرة التجارة الخارجیة %٦٫٩بنمو قدره  ٢٠١٨نفس الفترة من 

الصادرة عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والتي حصل أموال الغد 
على نسخة منھا، انخفاض قیمة التجارة بین البلدین خالل شھر سبتمبر الماضي 

ملیار دوالر خالل ١٫٢٣٦مقابل دوالر في  ٨٦٧٫٤٠٣لتسجل  %٤٢٫٥بنسبة 
.وجاءت الصین على رأس الدول المصدرة من مصر خالل أول ٢٠١٨سبتمبر 

صریة، من قیمة الواردات الم %١٥٫٥أشھر من العام الجاري مستحوذة على  ٩
 ٨٫٢١٢ملیار دوالر في مقابل   ٩٫٠٦٢حیث بلغت قیمة صادراتھا لمصر نحو 

.وأشارت %١٠٫٣عام الماضي بنمو قدره ملیار دوالر خالل نفس الفترة من ال
سبتمبر  -ینایر“النشرة إلى ان أھم الواردات المصریة من الصین خالل الفترة من 

ملیار دوالر  ٢٫٥٠٥ا بقیمة تمثلت في آالت وأجھزة كھربائیة وأجزاؤھ” ٢٠١٩
، تلیھا مراجل وآالت وأجھزة آلیة %١٠٫١ملیار دوالر بنمو  ٢٫٢٧٦في مقابل 

ملیار دوالر بنمو  ١٫٠٨٢ملیار دوالر في مقابل  ١٫٢٦٧قیمة وأجزاؤھا ب
.وارتفعت واردات مصر من ألیاف تركیبیة أو اصطناعیة من الصین خالل %١٧
ملیون دوالر في مقابل  ٣٥٨٫٩٥٥اري لنحو أشھر األولى من العام الج ٩الـ 

.و تراجعت %٥٫٤بنمو  ٢٠١٨ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٣٤٠٫٥٠٠
رة استیراد مصر من شعیرات تركیبیة او اصطناعیة من الصین   لنحو فاتو

، %٨٫٩ملیون دوالر بتراجع  ٦١٢٫١٦٩ملیون دوالر في مقابل  ٨٥٥٧٫٥٤٢
 ٤١١٫٠٧٤ملیون دوالر في مقابل  ٣٩٥٫٨٩٥ومن لدائن ومصنوعاتھا لنحو 

.ولفتت النشرة إلى انخفاض الصادرات المصریة %٣٫٧ملیون دوالر بتراجع 
ملیون دوالر  ٤٧٠٫٣٢٤أشھر األولى من العام الماضي لتبلغ  ٩ن خالل الـ للصی

 %٢٩٫٢بتراجع قدره  ٢٠١٨ملیون دوالر خالل نفس الفترة  ٦٦٤٫٠٥في مقابل 
ملیون دوالر في مقابل  ٤٩٫٠٤٣لتسجل  %٢٠٫٣بنسبة  ، وكذلك في سبتمبر

  المصدر: أموال الغد .٢٠١٨ملیون دوالر في سبتمبر  ٦١٫٥٣٦

  

  

واستقرار األسعار في إطار السیاسة االقتصادیة العامة للدولة.ویسھم مشروع 
قانون البنك المركزي في دعم االقتصاد الوطني وتعزیز التنمیة االقتصادیة 

قتصادي التي تتبناھا الدولة، وذلك من خالل صالح االفي ضوء سیاسة اإل
مسایرة أفضل الممارسات واألعراف الدولیة والنظم القانونیة للسلطات 
الرقابیة المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجھاز 
المصرفي، وتحدیثھ وتطویره ودعم قدراتھ التنافسیة بما یؤھلھ للمنافسة 

تطلعات الدولة نحو التنمیة والتقدم االقتصادي.ویھدف وتحقیق  العالمیة،
مشروع القانون إلى تعزیز استقاللیة البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور 
وتطویر قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم 

طاع تضارب المصالح وزیادة التنسیق والتعاون بین الجھات الرقابیة على الق
لي، ویضمن أیضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الما

األزمات المصرفیة ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظیم الرقابة 
واإلشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجیا المالیة، ووضع األطر 

ون القانونیة لتنظیم إصدار وتداول العمالت الرقمیة.ویضمن مشروع القان
واعد للمنافسة العادلة ومنع االحتكار وحمایة حقوق العمالء في الجھاز وضع ق

المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولیة للبنوك المركزیة، 
وتوصیات الخبراء الدولیین المتخصصین في قوانین البنوك، بجانب القواعد 

عاون نظمة التالدولیة للحوكمة وأھمھا القواعد الصادرة عن لجنة بازل وم
االقتصادي والتنمیة والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغیرھا من 
الجھات ذات الصلة خالل العشر سنوات الماضیة.واعتمد البنك المركزي في 
إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في 

سابق من الحاجة قانون الضوء الخبرات المكتسبة وما أظھره التطبیق العملي لل
للتعدیل، كما یأتي مشروع القانون في إطار تحدیث البیئة التشریعیة، لمواكبة 
المتغیرات العالمیة التي شھدتھا الساحة المصرفیة، وما صاحبھا من تطورات 
سریعة في مجال الخدمات المصرفیة ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجیا المالیة 

األنشطة االقتصادیة علیھا.من جانبھ أشاد اعتماد  والتحول الرقمي، وزیادة
محمد عبد العال ، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السویس والعربى السودانى 
، بجمیع بنود ونصوص مشروع القانون الجدید، ومواكبتھ مع متطلبات 
المرحلة الراھنة سواء ما یتعلق بالتحول الرقمى واإللكترونى .كما اشار عبد 

صة الى اھمیة القانون الجدید فى تطبیق معاییر ریحات خاالعال فى تص
الحوكمة المؤسسیة الرقابیة على البنوك العاملة بالسوق المحلى والبنك 
المركزى نفسھ ، متوقعا تمریره خالل الدورة البرلمانیة الحالیة.وتترقب 
األوساط المصرفیة صدورالقانون الجدید، وسط تأكیدات على أھمیتھ 

ى، وحمایة أموال المودعین.وتوقع خبراء أن یسھم ع المصرفلتطویرالقطا
القانون الجدید بزیادة رؤوس أموال البنوك للتوافق مع متطلباتھ ، ما یخلق 

  المصدر: المصرى الیومكیانات مصرفیة قادرة على المنافسة باألسواق .

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  إلنتاج مستمر آمنة وا أمین عام أوبك: المنشآت النفطیة في العراق

قال محمد باركیندو أمین عام أوبك یوم األربعاء، إن المنشآت النفطیة 
العراقیة آمنة وإن إنتاج البالد مستمر.وقال باركیندو على ھامش مؤتمر 

من دواعي االرتیاح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، ”في أبوظبي 
عراق سیصل إلى معدل وقال إنھ متفائل بأن ال“.وفعالواإلنتاج مستمر 

بالمئة بتخفیضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم  ١٠٠امتثال بنسبة 
من التوترات الحالیة.وفي رسالة إلى الرئیس األمریكي دونالد ترامب، قال 
باركیندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ال تستطیع وحدھا 

  المصدر: رویترززنة.یة اإلبقاء على سوق النفط متواتحمل مسؤول

 النفط یستقر أكثر مع انحسار التوترات بشأن ھجوم إیراني
الیوم األربعاء، لكنھا منخفضة عن  %١ارتفعت أسعار النفط نحو 

مستویات مرتفعة بلغتھا في بدایة محمومة لجلسة التداول عقب ھجوم 
أمریكیة في العراق أثار شبح تصاعد صاروخي شنتھ إیران على قوات 

ع واضطراب تدفقات الخام.وتخلت األسعار عن معظم تلك الصرا
المكاسب بعد االرتفاعات التي حققتھا في وقت مبكر إذ یقول محللون إن 
توتر السوق قد ینحسر طالما ظلت منشآت إنتاج النفط غیر متأثرة 

مریكي دونالد ترامب بالھجمات.كما یبدو أن تغریدات نشرھا الرئیس األ
تشیر إلى فترة ھدوء في الوقت الحالي.وارتفعت ووزیر خارجیة إیران 

دوالر  ٦٨٫٩٤إلى  %١سنتا أو ما یعادل  ٦٧العقود اآلجلة لخام برنت 
دوالر للبرمیل وھو  ٧١٫٧٥للبرمیل، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 

ة لخام .وربحت العقود اآلجل٢٠١٩أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر 
دوالر  ٦٣٫١٧% إلى  ٠٫٨تا أو سن ٤٧غرب تكساس الوسیط األمریكي 

دوالر وھو أعلى مستوى  ٦٥٫٨٥للبرمیل، وبلغت العقود في وقت سابق 
منذ أواخر أبریل من العام الماضي.ووقع الھجوم الصاروخي اإلیراني 
على قوات تقودھا الوالیات المتحدة في العراق في وقت مبكر من الیوم، 

ُتل د ساعات من جنازة قاسم سلیماني قائد فیلبع ق القدس اإلیراني الذي ق
في غارة أمریكیة بطائرة مسیرة في الثالث من ینایر.ویقول محللون إن 
أسواق النفط تظل تركز في الوقت الحالي على أن األھداف في ھجوم الیوم 
عسكریة ولیست منشآت لقطاع النفط.وقال مصدر لرویترز إن مؤشرات 

على الرغم من أن مسؤولین لیة تشیر إلى عدم وقوع ضحایا أمریكیین، أو
آخرین امتنعوا عن التعقیب.وقال وزیر الطاقة اإلماراتي الیوم إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستجیب ألي نقص محتمل في النفط 
إذا اقتضت الضرورة لكنھ أضاف أن ھناك حدودا للمنظمة.وقال سھیل 

مدادات المارة عبر وعي إنھ ال یتوقع مخاطر فوریة بتوقف اإلالمزر
  المصدر: الیوم السابعمضیق ھرمز.

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 4,212.00  -0.40% السعودیة

 DFMGI 710.00 -0.55%  دبي
 ADI 8,124.00 -0.91% ابوظبي
 MARKET-IXP 12,172.00 1.22% الكویت

 BSEX 362,259.30 0.95% البحرین
 GENERAL 42,086.00 1.76% قطر

 MASI 51,091.00 -0.12% المغرب
 TUN20 167.00 0.41% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  3,253.05  0.49% أمریكا
 S&P 500 41,386.09  1.39% أمریكا
 NASDAQ 28,745.09 0.56% أمریكا

 FTSE 100 17,167.82 0.00% لندن
 DAX 7,574.93  0.01% أمانیا

 Nikkei 225 3,091.64  0.81% الیابان
 %0.81- 1,544.60 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.54- 65.38 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.54-  59.42 البرمیل نایمكس (دوالر)

دوالرا  ٦٣جولدمان ساكس یبقي على توقعات أسعار النفط عند 
 أشھر ٣للبرمیل في 

أبقى جولدمان ساكس على توقعاتھ ألسعار النفط في ثالثة أشھر عند 
دوالرا للبرمیل مشیرا إلى غیاب اضطراب فعلي  ٦٣

لإلمدادات.وأوصى البنك في مذكرة بتاریخ السابع من ینایر بإغالق 
مراكز دائنة في مؤشرات لسلع أولیة وتداوالت لزیت الوقود بسبب 

النفط والسلع الزراعیة األولیة في اآلونة األخیرة.وتخلت  ارتفاع أسعار
أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتھا یوم األربعاء بعد أن قفزت 
ألعلى مستوى في عدة أشھر، في الوقت الذي یعید فیھ المستثمرون 

حتمال حدوث اضطرابات فوریة لإلمدادات مع رد إیران على تقییم ا
ة لقائد عسكري إیراني كبیر األسبوع قتل الوالیات المتحد

  المصدر: ةحابىالماضي.



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  كةأسم الشر

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

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

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

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

استثمار المصریین وثائق شركة صندوق   ١٥/٠١/٢٠٢٠
  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  ١٦/٠١/٢٠٢٠

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

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

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

ر من التغی
  قیمة التداول  كمیة التداول  أول العام %

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 83.5 3.15 11.35 2,066,766 171,539,248 85.00 58.60 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

14.99 1.28 8.60- 1,997,561 29,948,962 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

7.86 3.69 20.77- 4,006,161 31,603,998 12.17 7.14 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.24 5.69 15.92 1,452,217 1,777,744 1.59 1.08 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

10.97 0.92 39.39- 2,399,405 26,135,562 19.09 10.23 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

16.30 4.89 8.31 468,924 7,482,942 20.60 15.01 4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 

43.50 1.19 6.07 25,501 1,108,775 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

9.60 3.90 23.75- 1,080,145 10,179,161 15.84 8.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.50 1.07 24.44- 2,607,529 22,163,884 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.51 5.37 32.79- 3,520,919 15,522,347 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.29 4.57 35.31- 14,822,156 33,393,788 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

12.98 10.00 3.13- 1,215,112 15,113,054 18.00 11.40 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

9.35 1.08 8.33- 361,428 3,352,525 11.97 8.27 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.50 0.60 55.17 6,870,000 92,745,000 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

6.10 4.45 32.90 3,486,046 21,204,376 7.06 4.58 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.66 8.13 23.41- 14,424,470 23,288,750 3.00 1.45 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

22.45 3.98 23.08 597,511 13,104,854 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

94.35 2.58 20.04- 53,640 5,056,595 119.62 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.20 1.29 1.92- 98,083 1,004,196 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.39 4.63 45.59- 1,385,996 4,613,434 6.66 3.10 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

8.38 4.10 51.28- 922,647 7,605,469 21.30 7.80 1.13% 
بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
5.39 6.10 11.93- 4,302,585 22,836,642 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.37 4.43 8.74- 667,093 4,165,296 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.92 9.36 11.52- 4,958,450 14,191,613 3.79 2.63 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

8.19 0.86 54.68- 6,066,962 49,432,120 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.53 3.92 8.62- 24,383,656 12,708,254 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.24 9.80 28.59 3,992,839 8,794,203 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.00 5.54 5.91 93,421 1,113,439 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.39 5.89 19.67- 762,373 4,016,555 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

1.98 1.54 62.64- 4,163,672 8,207,738 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 التقریربھ 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 تملقد . فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة ضراراأل 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 دالمقصو 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
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