
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

12/01/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 13,729.81 1.38% 5.32% 597,204,096 82,077,568 359,668,397,835 ( EGX 30مؤشر )

 1,902.30 2.11% -11.51% 662,287,168 114,745,237 430,918,011,014 ( EGX 50مؤشر )

 522.42 2.50% -24.70% 112,010,824 47,634,214 186,200,151,596 ( EGX 70مؤشر )

 1,363.21 2.04% -21.07% 709,214,912 129,711,782 545,868,549,431 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 البورصة المصرية تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون باكين  ▪

 الدولية للثلج تقرر الشطب االختياري من البورصة المصرية  ▪

 أشهر   5مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب المصرية في    317 ▪

ماليين جنيه في   509أرباح نايل سيتي لالستثمار ترتفع لـ  ▪
 أشهر 9

مليار جنيه مبيعات تعاقدية   6.3مدينة نصر لإلسكان تحقق  ▪
 2019خالل 

"سيكا مصر" تتقدم لشراء كامل حصة المساهمين الرئيسيين   ▪
 بـ"مودرن" 

ضمن مبادرة "المركزي"..النصر للحاصالت تكشف مستجدات   ▪
 تسوية مديونية بنك اإلسكندرية 

“بلومبرج”: تراجع التضخم بمصر يعكس نجاح جهود الدولة   ▪
 في كبح جماح األسعار  

- 2020خالل  % 6البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد المصري  ▪
2021   

 مقترحات لتطوير قطاع الصناعة في مصر    8مصنعون يعرضون   ▪

"هالة السعيد" تكشف تفاصيل تعديالت قانون التخطيط العام   ▪
 المصري  

المركزي يغير العام المالي للبنوك العامة إلى  مشروع قانون  ▪
 السنة الميالدية 

   2019ألف أوقية انتاج »السكري« في   480سنتامين: ▪

االتحاد األوروبي يحذر بريطانيا من صعوبة محادثات مابعد   ▪
 البريكست  

في نوفمبر متجاوزا   %1.1اإلنتاج الصناعي األلماني يقفز  ▪
 التوقعات  

 

 

 ( الرئيسيEGX 30لمؤشر )رسم بياني  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 146 21 5 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
94.22%

;  عرب 
1.48%

;  أجانب
4.30%

;  مؤسسات
95.27%

;  أفراد
4.72%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 البورصة المصرية تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون باكين 

المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة البويات  قالت البورصة  
باكين، لمشتري السهم بنهاية جلسة يوم االثنين  -والصناعات الكيماوية 

يناير الجاري.وأوضحت البورصة في بيان يوم الخميس، أنه    27الموافق  
جنيه للسهم  1.75( بواقع 26تقرر توزيع الكوبون النقدي لباكين رقم )

جنيه ويتم صرفها اعتباراً   1صرف على دفعتين، األولى قيمتها الواحد ت 
قرشاً ويتم صرفها اعتباراً من  75يناير الجاري، والثانية قيمتها  30من 
أبريل المقبل.وكانت الجمعية العامة العادية للبويات والصناعات   30

مليون جنيه على المساهمين عن العام المالي   42الكيماوية أقرت توزيع 
جنيه للسهم تصرف دفعتين، مقابل توزيعات بلغت   1.75اضي بواقع الم
مليون جنيه بالعام المالي السابق له.ُيشار أن الشركة سجلت صافي   72

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي،  3.61ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل الفترة نفسها من العام المالي   15.95مقابل 

ضي.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من العام  الما
 208.1مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  222.3الجاري لتصل إلى 

مليون جنيه خالل الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وعلى صعيد 
القوائم المالية المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل الربع األول من العام  

 1.83مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل    1.06الي الجاري لتسجل نحو  الم
مليون جنيه خالل نفس الربع من العام المالي الماضي.وحققت الشركة  

مليون جنيه، مقابل   16.77خالل العام المالي الماضي صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباح خالل العام المالي السابق له.وتراجعت مبيعات    93.08

مليون جنيه   925.35ركة خالل العام المالي الماضي لتسجل نحو الش
ر: د صمالمليار جنيه خالل العام المالي المنصرم له.  1.03بنهاية يونيو، مقابل  

 مباشر

 الدولية للثلج تقرر الشطب االختياري من البورصة المصرية 

، على الشطب  2ديفكو  -وافق مجلس إدارة شركة الدولية للثلج الجاف 
االختياري ألسهم الشركة من البورصة المصرية.وأوضحت الشركة في  
بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أن مجلس اإلدارة قرر شطب أسهم  

جنيه لكل سهم والمعتمد   1.79الشركة من البورصة بسعر عرض شراء 
نوفمبر الماضي والمنفذ   11من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

ديسمبر الماضي.وأضافت أن المجلس قرر   16ية يوم بالبورصة المصر
دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الشطب  

من البورصة، وفتح حساب أسهم الشطب لشراء أسهم   2االختياري لديفكو  
المساهمين المعترضين والمتضررين.ويأتي قرار الشطب بعد انخفاض  

الستمرار القيد نتيجة تنفيذ عرض  عدد مساهمي الشركة عن المطلوب 
رئيس مجلس  -الشراء اإلجباري المقدم من أنور أحمد أنور إسماعيل 

 1.64على أسهم الدولية للثلج الجاف بقيمة  - اإلدارة والعضو المنتدب
مليون جنيه، وتجاوز ملكية المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة نسبة  

 511.87صافي خسارة بلغت    بالمائة.يشار إلى أن الشركة سجلت   93.15
 151.14ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 

.وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خالل  2017ألف جنيه أرباحاً خالل 
مليون جنيه   4.77مليون جنيه، مقابل  4.18العام الماضي لتسجل نحو 

 المصدر: مباشر .2017خالل 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر  5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  10.00   1.44  بيتومود

  9.99   119.77  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  9.99   25.77  الجوهرة 
  9.97   35.40  الوطنية لالسكان 

  9.94   5.31  راكتا 

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر  5اقل  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -7.75   10.00  إم تي أي 

 -6.90   5.40  روبكس

 -4.91   1.07  بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 

 -4.14   4.40  راية

 -2.80   550.00  العز الدخيلة للصلب 

   

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  83.97   233,913,696  البنك التجاري الدولي
  15.01   44,861,484  ايسترن كومباني
  5.44   37,452,856  بايونيرز القابضة
  8.05   34,697,924  طلعت مصطفى 

  4.50   31,442,770  سي اي كابيتال القابضة

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  كمية التداول السهم

  0.53   17,308,794  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.66   12,771,577  بالم هيلز 
  0.26   8,514,690  العربية لالستثمارات 

  0.56   7,463,883  بورتو القابضة
  4.50   6,982,839  سي اي كابيتال القابضة

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 أشهر  5ت الحديد والصلب المصرية في مليون جنيه مبيعا 317

أعلن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، انخفاض مبيعات  
بالمائة   32.3أشهر من العام المالي الجاري بنسبة  5الشركة خالل أول 

على أساس سنوي.وأوضحت الحديد والصلب في بيان لبورصة مصر، 
من يوليو حتى نهاية نوفمبر    اليوم الخميس، أن إجمالي مبيعاتها خالل الفترة 

مليون جنيه خالل    469.15مليون جنيه، مقابل    317.3الماضي بلغ نحو  
نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأضافت أن إيرادات النشاط الجاري  

 487.91للشركة خالل النصف األول من العام المالي الجاري بلغت 
ر إلى أن الشركة حققت  يشا-الفترة من يوليو حتى ديسمبر-مليون جنيه 

مليون  367.8خالل الربع األول من العام المالي الجاري خسائر بلغت 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من  178.14جنيه، مقابل خسائر بلغت 

 253.4.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الربع األول إلى  2018-2019
ترة المقارنة  مليون جنيه بالف 261.22مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

 المصدر: مباشر من العام المالي الماضي.

 2019مليار جنيه مبيعات تعاقدية خالل  6.3مدينة نصر لإلسكان تحقق  

قالت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، إنها حققت تعاقدات وحجوزات  
مليار    5.49مليار جنيه مصري، مقابل    6.3بلغت    2019بيعية خالل عام  

.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم الخميس، 2018جنيه عام 
بالمائة بفضل الطلب على المشروعات   15التعاقدات ارتفعت بنسبة 

السكنية والتنوع في المنتجات العقارية.وذكرت الشركة، أنه تطور حالياً 
آالف وحدة عقارية في مشروعاتها الخمسة الرئيسية في   10أكثر من 

ت المؤشرات المالية المجمعة للشركة خالل التسعة  القاهرة الكبرى.وأظهر
مليون جنيه    630.98، تحقيق صافي أرباح بلغت  2019أشهر األولى من  

 869.07خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وانخفضت مبيعات الشركة  2018مليون جنيه في الفترة المقارنة من 

مليار جنيه    2.06ر جنيه، مقابل مبيعات بلغت  مليا  1.44خالل الفترة إلى  
في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعزت الشركة انخفاض اإليرادات  

 3المجمعة إلى، انخفاض الوحدات المسلمة نتيجة تغيير سياسة التسليم من  
سنوات، إضافة إلى انخفاض التعاقدات والحجوزات البيعية بنسبة   4إلى 

المقارنة نتيجة انخفاض الطروحات الجديدة.وحققت   بالمائة عن الفترة  3
مليار جنيه، مقارنة   3.736الشركة مبيعات تعاقدية خالل التسعة أشهر 

 المصدر: مباشر مليار جنيه في الفترة المقارنة. 3.84بـنحو 

ضمن مبادرة "المركزي"..النصر للحاصالت تكشف مستجدات تسوية 
 مديونية بنك اإلسكندرية 

لنصر لتصنيع الحاصالت الزراعية، إنها قامت بسداد مبلغ التسوية قالت شركة ا
بالكامل لدى بنك اإلسكندرية.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم 
الخميس، أنها وجهت خطاباً لبنك اإلسكندرية يتضمن قيام الشركة بسداد مبلغ 
التسوية بالكامل وبراء ذمتها وشطب كافة الرهون التي كانت صالح 

مصرف.وأوضحت أنها طالبت البنك من خالل الخطاب المرسل باتخاذ الالزم ال
نحو إخطار البنك المركزي لكي يتم إزالة المعلومات التاريخية الموجودة طرفهم 
التي تعوق حصول الشركة على تسهيالت ائتمانية لتشغيل مصنع بني سويف في 

 5.94خسائر بلغ حالة تأخر بيع مصنع سوهاج. يشار أن الشركة سجلت صافي 
مليون جنيه   4.26حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل    مليون جنيه منذ بداية أبريل

خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتبدأ السنة المالية للنصر للحاصالت 
مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.وعلى أساس ربعي، 

الحاصالت خالل الربع الثاني من عامها المالي ارتفعت خسائر النصر لتصنيع 
 1.01مليون جنيه مقابل  4.71سبتمبر( لتسجل خسائر بقيمة -الجاري )يوليو

 المصدر: مباشر مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

 أشهر 9ماليين جنيه في    509أرباح نايل سيتي لالستثمار ترتفع لـ 

المالية المجمعة لشركة نايل سيتي لالستثمار، عن كشفت القوائم 
  4.7أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  9أول 

في المائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة  
مليون  508.9مصر يوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

 485.78ابل جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مق
مليون جنيه أرباحاً خالل الفترة نفسها من العام الماضي.وتراجعت  
إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري لتصل  

مليون  931.06مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  896.93إلى 
جنيه خالل الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى صعيد القوائم  

راجعت أرباح الشركة خالل التسعة أشهر حيث سجلت  المستقلة، ت 
 247.31مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ، مقابل    239.97

مليون جنيه أرباحاً خالل الفترة نفسها من العام الماضي.ُيشار أن  
مليون جنيه منذ بداية   344.78الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً    256.56يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  
خالل الفترة نفسها من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة  

 580.53خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري لتصل إلى 
مليون جنيه خالل الفترة    546.07، مقابل    مليون جنيه بنهاية يونيو

 المصدر: مباشر نفسها من العام الماضي.

اء كامل حصة المساهمين الرئيسيين  سيكا مصر" تتقدم لشر"
 "بـ"مودرن 

مودرن، إن المساهمين  -قالت شركة الحديثة للمواد العازلة 
الرئيسيين بالشركة تلقوا عرض غير ملزم من شركة سيكا مصر  
لكيماويات مواد البناء لشراء كامل حصتهم في  
"مودرن".وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم الخميس،  

ركة روالكو اى جى بى انفستمنتس، ووليد جمال الدين  أن كل من ش
وأفراد عائلته واطرافه المرتبطة )المساهمين الرئيسيين( تلقوا  
عرضاً غير ملزم لشراء كامل األسهم المملوكة لهم في مودرن،  
والمقدم من شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء.وأضافت "على  

ء اجباري يتم التقدم به من  أن يتم تنفيذ البيع من خالل عرض شرا
بالمائة من أسهم الشركة".يشار أن الشركة   100سيكا مصر حتى 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير  40.5حققت صافي ربح بلغ 
مليون  10.66حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 

جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع صافي المبيعات  
مليون جنيه،    331.8أشهر من العام الجاري لتصل إلى    9الـ  خالل  

مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام   283.6مقابل 
الماضي.كانت القوائم المالية المستقلة للشركة، أظهرت تحقيق  

مليون جنيه، مقابل صافي   43.29صافي أرباح خالل الفترة بلغ 
ة من العام  مليون جنيه خالل نفس الفتر 19.13ربح بلغ 

أشهر من   9الماضي.وارتفع صافي المبيعات المستقلة خالل الـ 
 265.25مليون جنيه، مقابل  315.598العام الجاري لتصل إلى 

 المصدر: مباشر مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

نجاح جهود الدولة في كبح “بلومبرج”: تراجع التضخم بمصر يعكس 
 جماح األسعار  

اعتبرت وكالة “بلومبرج” األمريكية أن تراجع معدل التضخم في مصر  
خالل ديسمبر الماضي، إنما يعكس نجاح جهود الدولة في كبح جماح  
األسعار، والذي يأتي ضمن إطار منظومة اإلصالح االقتصادي التي  

منذ سنوات في سبيل   أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها
االرتقاء باالقتصاد الوطني.ونقلت “بلومبرج” عن آلين سانديب، رئيس  

في سياق تعليق أوردته على  - قسم االبحاث لدى شركة “نديم للوساطة” 
أن انخفاض أسعار السلع والمواد   - موقعها اإللكتروني اليوم الخميس

يتكون منها مؤشر   الغذائية ، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي
أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها الحتواء التضخم عبر  
ضخ مزيد من اإلمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في  
األسعار.وأضاف الخبير االقتصادي أن انخفاض التضخم يعد في حد ذاته  

توى التضخم  نبأ جيد للصناع القرار االقتصادي بالبالد، حيث يقترب مس
 9السنوي الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 

.وأوضح سانديب أن المستويات الراهنة  2020/+( بحلول عام 3-% )
للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزي إلقرار خفض أخر في أسعار  

نقطة أساس لكن يظل التوقيت ذلك الخفض غير   150الفائدة بمقدار 
سوم.ولفت إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم األهداف المنشودة من مح

،  2016قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية في 
وهو ما نجح في تنفيذه المسئولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق  
النقد الدولي.وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم عن 

( نقطة خالل  104.4لرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين ليبلغ )تراجع ا
( مقارنة  %0.2شهر ديسمبر من العام المنصرف، مسجـاًل انخفاًضا قدره )

بشهر نوفمبر من العام ذاته.وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض  
(، ثم  %6.3أسعار مجموعة الزيوت والدهون والتي انخفضت بنسبة )

(.بينما سجلت مجموعة  %6.8لسكر واألغذية السكرية بنسبة )مجموعة ا
(، وذلك على الرغم  %2.0الحبوب والخبز المرتبة الثالثة وجاءت بنسبة )
(، ومجموعة اللحوم  %2.5من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة )

(.وأشار الجهاز إلى انخفاض معدل التضـخم  %2.4والدواجن بنسبة )
( لنفس  %11.1مقابل ) 2019( لشهر ديسمبر %6.8السنوي والذي بلغ )

  المصدر: أ.ش.أالشهـر من العام السابق.

   مقترحات لتطوير قطاع الصناعة في مصر 8مصنعون يعرضون  

بحثت وزيرة الصناعة المصرية نفين جامع، مع وفد من اتحاد الصناعات، وضع 
رة التجارة، رؤية مشتركة لتطوير القطاع الصناعي.ووفقا لبيان صادر عن وزا

مقترحات لتطوير القطاع الصناعي المصري، أبرزها قانون  8فإن الوفد عرض 
للمشروعات  %5تفعيل االتفاقيات الدولية، ومبادرة الـ لتفضيل المنتج المحلي، 

الصغيرة والمتوسطة.وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأهمية تفعيل 
في المشتروات الحكومية، مؤكداً والخاص بتفضيل المنتج المحلى  5قانون رقم 

ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى 
أهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة والتي شارك 
االتحاد في وضعها خالل المرحلة الماضية، الفتاً إلى أن كافة التقارير الدولية 

االقتصاد المصري يمتلك كافة اإلمكانات التي تؤهله لتبوأ مكانة متقدمة  تؤكد أن
على خريطة االقتصاد العالمي وعلى رأسها تنوع القطاعات االقتصادية.ولفت 
طارق توفيق إلى أهمية تعظيم االستفادة من االتفاق الذي تم مع منظمة األمم 

ر ضمن الدول التي سيتم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مص
تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو األمر الذي يسهم في وضع 

 

   2021- 2020خالل    %6البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد المصري  

بالمائة   6توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل نمو االقتصاد المصري 
; بدعم نجاح منظومة  2021 - 2020خالل العام المالي المقبل 

اإلصالحات االقتصادية التي تتبناها الحكومة، التي ساهمت في تحسين  
بيئة مناخ األعمال، ورفع معدالت االستهالك، وزيادة استثمارات  

الخاص.وأوضح البنك الدولي في تقريره السنوي حول آفاق  القطاع 
نمو االقتصاد العالمي، أن المتغيرات اإليجابية التي شهدها االقتصاد  
المصري تجعله أكثر استقراراً وأكثر قدرة على تحقيق معدالت نمو  
تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التي  

ضوء التوترات الجيوسياسية; وفقاً لوكالة أنباء   أصبحت مهددة في
الشرق األوسط.ورصد البنك في تقريره، أوجه تحسن الوضع  
االقتصادي داخل مصر متمثلة في زيادة صادرات البالد، واستقرار  
قيمة الجنيه أمام العمالت األجنبية، إلى جانب اضطالع القطاع الخاص  

عاش قطاع السياحة بفضل  بدور أكبر في الدفع بعجلة النمو، وانت 
مبادرات الحكومة لالرتقاء بالقطاع; ما ساهم في تحقيقه عائداً قياسياً  

مليار دوالر.وأضاف البنك، أن تراجع معدل   12.5العام الماضي بلغ 
أعوام، شجع البنك المركزي   9التضخم في مصر ألدنى مستوى منذ 

تبعية، من أجل  على تبني تدابير تيسير نقدي وخفض أسعار الفائدة بال
تحفيز االستثمارات وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة 
بـمثيالتها في منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا.وتابع البنك 
الدولي: "أن تحسن أداء القطاع المالي بمصر وغيرها من االقتصادات  
الكبرى في المنطقة، مدعوماً بتوافر السيولة النقدية وارتفاع  

اطات األجنبية تزامناً مع سياسات نقدية أكثر مرونة وتطوراً،  االحتي 
ساهم في رفع شهية المستثمرين على ضخ مزيد من االستثمارات في  
أسواق المال".وأكد البنك، أن اإلصالحات المالية التي أنجزتها الحكومة  
المصرية مثل قانون االستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص  

تثمرين; ومن ثم زيادة االستثمار األجنبي المباشر،  عززت ثقة المس
منوهاً بأهمية تلك اإلصالحات الهيكيلة في رفع اإلنتاجية وتحقيق نمو  
مستدام.ولفت البنك الدولي، إلى أن مساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز  
القدرة التنافسية للصادرات المصرية ونفاذها إلى أكبر قدر من األسواق  

عد على تحسين إنتاجية االقتصاد المصري ومن ثم الدفع  عالمياً سيسا
بعجلة النمو.وأوضح البنك في تقريره، أن تنويع مصادر الدخل  
وتحسين مناخ األعمال واإلدارة ورفع مستوى الكفاءة جميعها عوامل  

 المصدر: مباشر  تسهم في دفع قاطرة النمو االقتصادي لدول الشرق األوسط.

   تفاصيل تعديالت قانون التخطيط العام المصري "هالة السعيد" تكشف  

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية، عن التعديالت  
التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة  
مجلس الوزراء على إصدار القانون.وأشارت د.هالة السعيد، في بيان  

ت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية،  يوم الخميس، أن التعديالت جاء 
من   25و  20و 19و 16وتابعت أن التعديالت تمت على المواد أرقام 

القانون.وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تلك التعديالت تمثلت في إضافة  
تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها 

راكز، لتكن بذلك تقارير سنوية  الوزارات والهيئات والمحافظات والم
ونصف سنوية وربع سنوية.وأضافت السعيد أن التعديالت شملت أيًضا  
استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة  
التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة الالحقة للمشروعات التي تم  



 

 

دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.و أشارعضو مجلس 
إدارة اإلتحاد، إلى أهمية االستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة 

من القطاع  %70ة والمتوسطة خاصة وأن فى مجال المشروعات الصغير
الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة ومن ثم فيجب وضع رؤية شاملة 
لتطوير هذا القطاع الحيوي.وطالب محمود سليمان، بتشكيل لجنة تنسيقية بين 
الوزارة واإلتحاد لبحث المشكالت الحالية ووضع حلول لها.و أكد عضو مجلس 

على أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص  إدارة اإلتحاد محمد البهي، 
الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذلك إشراك االتحاد 
وغرفه الصناعية فى منظومة المعارض الخارجية، فضاًل عن أهمية تفعيل مبادرة 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وطالبت عضو مجلس إدارة اإلتحاد،  %5الـ 
الجنزوري، بمراجعة أسعار األراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام   غادة

 المصدر: مباشر حق االنتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير.

مشروع قانون المركزي يغير العام المالي للبنوك العامة إلى السنة 
 الميالدية 

تعديل السنة المالية عن  128كشف مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 
ل البنك المركزى موعد  لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميالدية وتنتهى بنهايتها.وعدَّ
اعتماد موازنته التقديرية، ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدالً من 
ثالثة أشهر قبل ذلك.ونصَّ مشروع القانون الذى حصلت »البورصة« على نسخة 

اجعة القوائم المالية للبنك المركزى عبر مراقيبن للحسابات; أحدهما منه على مر
يعينه البنك المركزى، واآلخر الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك مقابل تعيين 

على تشكيل لجنة   119كليهما من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.ونصت المادة  
ويجوز للمجلس أن  مراجعة داخلية فى كل بنك من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين، 

يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة 
ألف  500المحافظ على انضمامه.وزاد الحد األدنى لرؤوس أموال البنوك من 

مليون   150مليارات جنيه، والحد األدنى لفروع البنوك األجنبية على    5جنيه إلى  
رع الرئيسى البنوك وفروع البنوك األجنبية دوالر.وكذلك زادت رسوم معاينة الف

آالف جنيه فى  10ألف دوالر على الترتيب، مقابل  25ألف جنيه، و 250إلى 
المعمول به حالياً.فى حين أن رسم معاينة أى فرع  2003لسنة  88القانون رقم 

آالف دوالر لفروع البنوك   10ألف جنيه للبنوك، و  100أو وكالة إضافية زاد إلى  
على أن يكون للبنك  91آالف جنيه قبل ذلك.وتنص المادة  7بية، مقابل األجن

أصول فى مصر تعادل مقدار التزاماته مستحقة األداء فيها، عالوة على مبلغ ال 
يقل عن الحد األدنى لرأس المال، ويدخل ضمن األصول فى مصر ما يسمح للبنك 

على   90ة.ونصت المادة  باالحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس اإلدار
أنه إذا خالف أى بنك قرارات مجلس اإلدارة بشأن حساب نسبة االحتياطى، جاز 
للمركزى خصم مبلغ من رصيد البنك الدائن يعادل قيمة سعر العائد األساسى لديه 
على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث فيها العجز.أضاف: 

يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس اإلدارة أن مما    %5»حال تجاوز العجز  
من هذا القانون،  144يتخذ اإلجراءات والجزاءات المنصوص عليها فى المادة 

وأبرزها توجيه تنبيه، إلزام البنك بإزالة المخالفة، واتخاذ إجراءات تصحيحية، 
ه وأن يوفد المركزى ممثالً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيت

العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى 
البنك المركزى دون عائد، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس اإلدارة، وتوقيع 
جزاءات مالية على البنك، وتنحية أو أو أكثر من المسئولين الرئيسيين«.ووضع 

ن الحاالت التى أوضحها القانون، »المركزى« تدابير للتدخل المبكر، فى عدد م
وأبرزها قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة، وجود تباين كبير بين آجال 
استحقاق أصول البنك والتزاماته، وارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة اعتماد 
على التمويل االستثنائى أو غيره، وانخفاض جودة أصول البنك، وانخفاض 

المحققة بما يهدد استمرارية البنك على المديين المتوسط والبعيد،   مستوى األرباح
وتراجع الوضع المالى للبنك، ووجود قصور فى نظم الحوكمة وإدارة المخاطر 

 المصدر: صحيفة البورصةأو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.

لبدء الفوري في  االنتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون ا
تنفيذها.وتابعت السعيد أن تعديالت القانون أتاحت مزيًدا من التنسيق  
بين وزارتي التخطيط والتنمية االقتصادية، والتنمية المحلية لضمان  
نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد علي أن تنمية المحافظات  

رات الالمركزية  هي المحور األساسي في عملية التنمية وتطبيًقا العتبا
التي يستلزمها الدستور مضيفة أن التعديالت أتاحت كذلك استطالع  
رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق  
بالمناقالت التي تجريها المحافظات.وتابعت وزيرة التخطيط أن  
مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة  

لتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على  ل
المستوى المركزي واإلقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات  
المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى  
المعيشة.وأردفت أن التعديالت تهدف لتحقيق العدالة االجتماعية، فضاًل  

الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية  عن تحسين كفاءة تقديم 
قطاعًيا وجغرافًيا، وتعزيز مشاركة األطراف الفاعلة في عملية التنمية  
وتشجيع البحث العلمي واالبتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة  
ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة.وتضمنت التعديالت التي  

سمى "الخطة االستثمارية" إلى "الخطة  تمت على القانون كذلك تغيير م
االقتصادية واالجتماعية". وإحالل عبارة "القطاعات التابعة لوزارة  
التخطيط" بداًل من هيئات التخطيط اإلقليمي".يذكر أن مجلس الوزراء  
وافق باألمس على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار  

د خطط التنمية الُمستدامة  القانون، بحيث ُيعمل بأحكامه في شأن إعدا
الطويلة، ومتوسطة األجل، واالقتصادية واالجتماعية، ومتابعتها 

 المصدر: مباشر وتقييمها.

   2019ألف أوقية انتاج »السكري« في   480سنتامين:

ألف أوقية   480أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري انتاجه 
لُمنتج خالل الربع  ، بدعم من الزيادة في حجم الذهب ا2019خالل 

مقارنة بالربع الثالث ليسجل   %51األخير من العام والتى ارتفعت 
  2020ألف أوقية.أضافت الشركة أن مستهدفات االنتاج خالل    148.4

ألف أوقيةوقال روس    540و  510ستظل كما هى عند مستويات ما بين  
ة من جيرارد، إنه كما المتوقع جاءت نتائج الربع الرابع من العام واحد

أقوى النتائج الفصلية لمنجم السكري وهو انجاز كبير للفريق  
شهدت العديدمن التغيرات على مستوى   2019التشغيلي.أضاف أن 

اإلدارات العليا وذلك االنتقال في القيادة بدأ في االنعكاس على تحسن  
مستويات اإلنتاج.وأوضحت الشركة أن تفاصيل أكثر عن أداء الشركة  

يناير المقبل.وكانت سنتامن    30ي مؤتمر صحفي بحلول  سيتم اعالنها ف
تلقت عرض لالندماج مع شركة إنديفور الكندية، لكن األولى رفضته  
لعدم جدية الشركة الكندية، وعدم مالءمة العرض لمساهمى سنتامين، 
وهو ما دفع الشركتنا للخول في اتفاقية عدم افصاح واجراء فحوص  

جدوى االندماج على أن تقدم إنديفور   نافية للجهالة بهدف التحقق من
 المصدر: جريدة البورصةيناير المقبل. 14عرض جديد في موعد أقصاه 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

   االتحاد األوروبي يحذر بريطانيا من صعوبة محادثات مابعد البريكست 

بريطانيا قد  قالت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين إن 
تخسر دخولها المفتوح إلى السوق األوروبية إذا رفضت تمديد محادثات  

.وجاءت  2020الشراكة بعد خروجها من االتحاد األوروبي إلى ما بعد عام  
تحذيرات المسؤولة األوروبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أول  

بريطانيا عن اجتماع لهما بصفتها رئيسة للمفوضية األوروبية، ومع رحيل  
االتحاد األوروبي بعد ثالثة أسابيع فقط، وفقا لما نقلته “فرانس  
برس”.ويحرص الجانبان على االنتقال من حالة االضطراب التي أعقبت  

، إلى إنهاء  2016قرار بريطانيا الخروج من االتحاد في استفتاء عام 
ية مريحة   عضويتها بعد عقود في االتحاد.وحصل جونسون على أغلب 

البرلمان في انتخابات ديسمبر، وبات متأكدا من أن البرلمان سيوافق   في
شهراً فقط    11يناير.لكن هذا يترك    31على اتفاق الخروج في موعده في  

لكي تتفق لندن وبروكسل على شراكة اقتصادية   2020حتى نهاية عام 
جديدة تغطي كل شيء من التجارة إلى قواعد حماية البيانات.وقالت فون 

الين في خطاب رئيسي في كلية لندن لالقتصاد، حيث درست في  دير 
سبعينيات القرن الماضي “ستكون هناك محادثات صعبة مقبلة، وسيقوم  
كل جانب بما هو أفضل له”.وأضافت “من المستحيل التفاوض على كل  
ما ذكرته والملفات األخرى كذلك. لذلك، سيتعين علينا تحديد األولويات، 

”.وذكرت الحكومة  2020ه هذا الموعد النهائي وهو نهاية طالما أننا نواج 
البريطانية الثالثاء إن جونسون سيخبر فون دير الين في اجتماعهما أن 
الموعد النهائي “لن يتم تمديده”.وستواصل بريطانيا العمل وفقاً لقواعد 
االتحاد األوروبي وتدفع رسوم العضوية خالل المحادثات االنتقالية.وقالت  

مة في بيانها “بعد االنتظار ألكثر من ثالث سنوات إلنجاز خروج  الحكو
بريطانيا من االتحاد األوروبي، يتوقع المواطنون البريطانيون 
واألوروبيون أن تنتهي المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة طموحة في  
الوقت المحدد”.إال أن فون دير الين ردت األربعاء بقولها إن هذا يعني أن 

قد تفقد الوصول غير المقيد إلى أقرب شريك تجاري لها بعد عام    بريطانيا
.وأضافت “كل خيار له تبعات. مع كل قرار تأتي تنازالت”.وقالت  2020

“كلما زاد التباعد، كانت الشراكة بعيدة”، مؤكدة إن أولويتها القصوى هي  
التأكد من عدم وجود “خروج صعب” يخرج منه الجانبان دون أي اتفاق.إال  

ها أكدت أن بروكسل تفضل االبقاء على عالقات وثيقة مع بريطانيا تحول  أن 
دون عرقلة االمدادات العالمية”.وقالت “نحن مستعدون لتصميم شراكة  
جديدة بدون رسوم جمركية أو حصص أو إغراق .. ونحن مستعدون  
للعمل ليال نهاراً إلتمام أكبر قدر ممكن من العمل في اإلطار الزمني  

 المصدر: حابى المحدد”.

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,227.00 0.70% السعودية

 DFMGI 2,749.00 1.32% دبي

 ADI 8,346.00 2.73% ابوظبي

 MARKET-IXP 12,257.00 0.33% الكويت 

 BSEX 14.77 -14.38% البحرين

 GENERAL 43,207.00 1.61% قطر 

 MASI 51,245.00 0.65% المغرب 

 TUN20 171.00 0.24% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 3,265.35 -0.29% أمريكا 

 S&P 500 41,599.72 0.36% أمريكا 

 NASDAQ 28,823.77 -0.46% أمريكا 

 FTSE 100 17,234.49 -0.01% لندن

 DAX 7,587.85 -0.14% أمانيا

 Nikkei 225 3,092.29 -0.08% اليابان

 %0.55 1,560.30 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.48- 65.02 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.78- 59.08 البرميل  نايمكس )دوالر( 

   في نوفمبر متجاوزا التوقعات %1.1اإلنتاج الصناعي األلماني يقفز  

متانة االقتصاد األلماني على تحقيقه أكبر زيادة في اإلنتاج  ساعدت 
الصناعي خالل عام ونصف العام في نوفمبر، بيد أن الصادرات  
تراجعت مما يعطى مؤشرات متضاربة بشأن أكبر اقتصاد  
أوروبي.وكشفت بيانات من مكتب اإلحصاءات أن اإلنتاج الصناعي  

  0.7قعات بارتفاعه بالمئة على أساس شهري متجاوزا تو  1.1قفز 
بالمئة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نمو التصنيع وانتعاش 
التشييد.وجرى تعديل قراءة شهر أكتوبر بالرفع إلى انخفاض بنسبة  

بالمئة في قراءة سابقة.وتكافح   1.7واحد بالمئة من تراجع بنسبة 
شركات التصنيع األلمانية التي تعتمد على التصدير جاء تعثر الطلب  

الخارج إضافة إلى الضبابية التي تسود النشاط والمرتبطة   من
بالخالفات التجارية وانفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي.كما يواجه  
قطاع السيارات صعوبات للتكيف مع قواعد أكثر صرامة لالنبعاثات  
والتحول نحو السيارات الكهربائية.وتبرز أرقام التجارة المنشورة يوم  

ق الصعبة، إذ تظهر بيانات من مكتب اإلحصاءات  الخميس اآلفا 
بالمئة على أساس شهري بينما  2.3انخفاض صادرات نوفمبر 

بالمئة، لينكمش بذلك الفائض التجاري إلى   0.5تراجعت الواردات 
مليون دوالر(.وتكشف بيانات صادرة يوم   20.3مليار يورو ) 18.3

ية في نوفمبر بفعل  األربعاء تراجعا غير متوقع في الطلبيات الصناع
ضعف الطلب الخارجي وغياب العقود الكبيرة مما يشير إلى تعثر قطاع  
التصنيع سيواصل كبح النمو.وذكر معهد إيفو لألبحاث االقتصادية في  
الشهر الماضي أن الطلب المحلي ساهم على األرجح في نمو االقتصاد  

  0.1يادة بالمئة في الربع األخير من العام مقارنة مع ز 0.2بنسبة 
ومن المتوقع على نطاق واسع أن  .بالمئة في الشهور الثالثة السابقة 

بالمئة في العام الماضي   0.5يحقق االقتصاد األلماني نموا بنسبة 
 المصدر: حابى. 2018بالمئة في  1.5انخفاضا من 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 14/01/2020 13/01/2020 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.125 مصر لصناعة الكيماويات 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 15/01/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الثانى  قناة السويس للتأمين 

 15/01/2020 12/01/2020 جنيه للسهم  0.190 راية القابضة لالستثمارات المالية 

 16/01/2020 11/11/2019 جنيه مصرى 0.40الدفعة الثانية  ايسترن كومباني  -الشرقية 

 28/01/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط الثامن  العربية لمقاوالت حفر االبار

 30/01/2020 23/12/2019 جنيه للسهم 1.25القسط الثانى  السويس لتوطين التكنولوجياقناة 

 30/01/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط السادس  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 الجيزة  -المهندسين  –شارع وادى النيل   2بمقر الشركة الكائن  عادية لالستثمارات الماليةبرايم القابضة  12/01/2020

 القاهرة -عابدين  -ش الجمهورية  17بمقر نادي الشركة الكائن في  غير عادية مصر لالسواق الحرة  12/01/2020

 مطاحن ومخابز االسكندرية  12/01/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  - ميدان السواح  1القابضة للصناعات الغذائية بمقر الشركة  

 القاهرة  - ميدان السواح  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن مصر الوسطي  13/01/2020

 مطاحن ومخابز شمال القاهرة  13/01/2020
غير و عادية

 عادية
 السواح سراي القبة القاهرة ش  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

15/01/2020 
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين 

 لالستثمار العقارى 

 عادية
 الجيزة  –اكتوبر   6 –القرية الذكية   –الحي المالي  –135Bبمقر الشركة بالمبني رقم 

 محافظة الجيزة  –طريق مصر اسكندرية الصحراوى غرب  43بمقر الشركة الكيلو  عادية اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية 16/01/2020

 السويس لالكياس  16/01/2020
طريق المعادي العين السخنة )بمصنع القطامية التابع لشركة    30بمقر الشركة الكائن في ك   عادية

 السويس لألسمنت ( 

 القاهرة  –ة الجديدة القاهر  –بفندق تريومف بالتجمع الخامس  عادية المصرية للمنتجعات السياحية 16/01/2020

 دقهلية  -المنصورة   –المشاية السفلية    –بفندق مارشال الجزيرة   عادية الدولية لألسمدة والكيماويات  18/01/2020

 الجيزة  -الدقي  -بمقر الشركة اول ش نادي الصيد  عادية العربية الستصالح االراضي  18/01/2020

 القاهرة  – رملة بوالق   –كورنيش النيل 2005 –بفندق فيرمونت ابراج نايل سيتى  عادية نايل سيتي لالستثمار 18/01/2020

19/01/2020 
شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى  

 )نيوداب(

 غير عادية
 الجيزة  -بنادى الزراعين بالدقى خلف نادى الصيد 

 المنوفية - 120قطعة رقم  –المنطقة الصناعية الرابعة مدينة السادات   عادية فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات  21/01/2020

 اوليمبك جروب لالستثمارات المالية 22/01/2020
 -مركز مدينة القاهرة الجديدة  – القطاع األول    -140مقر الشركة الكائن بالعنوان القطعة رقم   غير عادية

 القاهرة

 ش التسعين التجمع الخامس  86مقر مبنى فندق هلنان الند مارك ,  غير عادية البنك المصري لتنمية الصادرات  27/01/2020

 محافظة الجيزة  –غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  43بمقر الشركة الكيلو  غير عادية اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية 30/01/2020

 الجيزة  -اكتوبر   6 –طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى  29الكيلو  –بالقرية الذكية   غير عادية اورنج مصر لالتصاالت  30/01/2020

 

 



 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 
84.0 1.17 11.97 2,795,140 233,913,696 85.00 58.60 38.11% 

 ايسترن كومباني -الشرقية 
EAST 

15.01 0.13 8.48- 2,985,649 44,861,484 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
TMGH 

8.05 2.03 18.85- 4,309,189 34,697,924 12.17 7.14 5.68% 

 القابضة المصرية الكويتية
EKHO 

1.28 4.17 18.72 553,706 693,736 1.59 1.08 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

10.86 -0.28 40.00- 1,987,062 21,854,618 19.09 10.23 4.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 

16.20 1.50 7.64 303,995 4,937,738 20.60 15.01 4.39% 

 بنك كريدي اجريكول مصر 
CIEB 

43.51 0.07 6.10 157,121 6,835,135 48.10 40.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت 
ETEL 

9.69 2.87 23.03- 1,025,752 9,851,514 15.84 8.80 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.82 3.76 21.60- 592,776 5,205,832 14.50 7.80 2.47% 
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 

4.60 4.31 31.45- 2,091,765 9,668,155 6.42 4.00 2.37% 
  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
CCAP 

2.30 2.22 35.03- 6,717,767 15,564,734 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
OCDI 

12.70 2.09 5.22- 584,217 7,526,882 18.00 11.40 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

9.25 -0.32 9.31- 146,560 1,362,489 11.97 8.27 1.68% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

13.50 0.00 55.17 2,000,000 27,000,000 13.90 8.30 1.62% 

 مستشفي كليوباترا شركة 
CLHO 

6.00 -1.32 30.72 3,524,531 21,362,818 7.06 4.60 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

1.66 2.48 23.73- 12,771,577 21,357,330 3.00 1.45 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 

22.80 3.97 25.00 346,771 7,806,934 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

95.00 0.77 19.49- 51,398 4,889,121 119.62 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقيون للسجاد 
ORWE 

10.36 1.17 0.38- 291,245 3,064,890 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC 

3.48 4.50 44.14- 1,564,728 5,434,718 6.66 3.10 1.19% 

 سيدى كرير للبتروكيماويات
SKPC 

8.57 4.00 50.17- 1,200,763 10,276,026 21.30 7.80 1.13% 
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 
5.44 2.45 11.11- 6,903,616 37,452,856 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.27 0.48 10.17- 251,263 1,588,588 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية
EMFD 

2.84 -0.70 13.94- 2,674,743 7,685,330 3.79 2.63 0.84% 

 حديد عز 
ESRS 

8.34 2.33 53.85- 3,368,222 28,187,802 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 

0.53 2.69 7.76- 17,308,794 9,201,562 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

2.30 4.55 32.03 1,329,115 3,077,099 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  -األسالمي
ADIB 

12.15 1.93 7.24 174,498 2,123,102 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

5.35 1.52 20.27- 361,500 1,948,640 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.14 8.63 59.62- 3,704,105 7,773,343 6.19 1.88 0.22% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية ذا التقريربه ُيقصد  ال. للجمهور المتاحة المعلومات  إلى التقرير هذا يستند
  وقت   في  موثوق فيها  أنها  يعتقد  مصادر  شركة بريميير من  أبحاث  إدارة  قبل  من  التقرير  هذا  في   الواردة  واآلراء  المعلومات  إعداد  تملقد  .  فيه   المذكورة

  يحق . محتوياته أو  المنشور  هذا  استخدام عن الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل  ال . هانشر
 . مسبق  إشعار  دون التقرير هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

  لهذا  المتلقي  أو  القارئ   يكن  لم   إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط   نقلها  ُيقصد  معلومات   على (  المالحق   جميع  ذلك  في   بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
  من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

  محظور   المقصود  المتلقي  بخالف  شخص  أي  قبل  من  إنتاجه  إعادة  أو  توزيعه  أو  نشره  أو  البحثي  التقرير  لهذا   به  المصرح  غير  االستخدام  إن.  األشكال
 .تماًما

  وأوراقهم ( الشركات  أو) الشركة  حول نظرهم وجهات  أن  التقرير هذا في  المذكورة( الشركات  أو) الشركة  يغطون الذين األبحاث  محللو/محلل  يؤكد
 . بدقة عنها التعبير تم المالية
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