
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٨/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,752.45 -1.45% 13.17% 724,196,032 174,660,798 412,937,851,821مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,109.24 -2.54% -1.88% 799,711,296 227,784,372 509,810,730,242مؤشر ( 
 EGX 70 (  542.63 -1.43% -21.79% 177,341,248 77,713,182 198,514,741,092مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,443.67 -1.61% -16.42% 901,537,280 252,373,980 611,440,660,376مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   مساھمو ماریدایف یُقرون زیادة رأسمالھا لصالح مستثمر كندي  
   لیفت سالب” تكشف عن أوجھ استخدام أموال زیادة رأس“

  المال 
 »   االتحاد الوطني یدعو مساھمیھ لمناقشة الشطب االختیاري

  من بورصة مصر
  في الربع األول   ٪١٧أرباح بیرامیدز بالزا ترتفع  
  .."للتوسعات الدولیة   ٢٠٢٠"أوراسكوم للتنمیة ً عاما

  وتوزیعات األرباح  
   ملیون دوالر في الربع األول   ١٣٫٢“جولدن بیرامیدز” تربح

   ٪١٧بنمو 
  ٥٫٦سنوات بـ ١٠وزیرة: مصر حققت أعلى معدل نمو في٪    
   المالیة: صرف كامل قیمة دعم الصادرات المتأخرة للشركات

  الصغیرة  
  ٣توصیة بفرض رسوم متناقصة على واردات البلیت لمدة  

  سنوات  
  ة السباعیة تتراجع ألدنى مستویاتھا الفائدة على سندات الخزان

    ٢٠١١منذ ینایر 
 :أشھر   ٧ملیار دوالر صادرات مصر من الغذائیة في   ١٫٨وزیر  
   مصر.. وضع أولى آبار حقل غاز بلطیم على اإلنتاج  
  ٢٠١٩بنك القاھرة یعتزم زیادة رأسمالھ بملیار جنیھ بنھایة  
 نات  ترامب: أمریكا ال تحتاج نفط الشرق األوسط لكن الشح

  مستمرة 
   الخمیس.. الصین والوالیات المتحدة یعقدان جولة مباحثات

  تجاریة 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٥  ١٥٢  ٢٧  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدة أخبار 
    مساھمو ماریدایف یُقرون زیادة رأسمالھا لصالح مستثمر كندي

أقرت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة الخدمات المالحیة والبترولیة 
ملیون  ١٨٨٫١ملیون دوالر إلى  ١٦٣٫٨ماریدایف زیادة رأس المال من 

ن  دوالر.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أ
الجمعیة أقرت قصر االكتتاب في أسھم الزیادة لنقدیة على نجاد زیني 

ً للسھم دون اعمال حقوق األولویة لقدامى  ٦١بسعر اكتتاب  سنتا
المساھمین.وكانت الخدمات المالحیة والبترولیة ماریدایف، أعلنت في 
ً لالكتتاب في أسھم زیادة رأس مال الشركة  مایو الماضي تلقیھا عرضا

ملیون دوالر من نجاد زیني بصفتھ مستثمر كندي الجنسیة  ٣٧بقیمة 
والمقیم باإلمارات یتضمن رغبتھ في االكتتاب في أسھم لزیادة رأس مال  

دوالر  ٠٫٦١ملیون سھم بسعر اكتتاب  ٦٠٫٦٥٥الشركة بإصدار 
للسھم.واعتمدت الجمعیة دراسة القیمة العادلة أسھم الشركة المقدمة من 

لالستشارات المالیة المستشار المالي المستقل  شركة جرانت ثورنتون
وتقریر مراقب الحسابات.وأقرت الجمعیة زیادة رأي المال المرخص بھ 

ملیون دوالر إلى ملیار دوالر وتعدیل المادة السادسة من النظام   ٢٠٠من 
ً   ١٦٣٫٨٤٠األساسي للشركة.ویبلغ رأسمال الشركة  ملیون دوالر، موزعا

  المصدر:مباشر سنت. ٤٠بقیمة اسمیة  ملیون سھم، ٤٠٩٫٦عبر 

 لیفت سالب” تكشف عن أوجھ استخدام أموال زیادة رأس المال 
لیفت سالب مصر، عن  -كشفت شركة المصریة لتطویر صناعة البناء

أوجھ استخدام أموال زیادة رأس المال في ضوء ما أسفر عنھ االكتتاب  
.وأوضحت  من الزیادة التي كانت مطلوبة ٪٧١٫٠٧من تغطیة حوالي

ً من  ١١٫٠٥٠الشركة، أنھ سیتم استخدام مبلغ قیمتھ  ملیون جنیھ بدال
ملیون جنیھ في إحالل وتجدید المعدات المملوكة للشركة العاملة في  ٢٠٫٤

مجاالت اإلنشاءات المتخصصة، على أن یتم توجیھ ھذا الجزء من الزیادة  
شراء أرض   لتمویل عملیات اإلحالل الجوھریة.وأضافت الشركة أنھ سیتم

ملیون جنیھ، مما یزید من أصول الشركة  ٣مخزن وورشة للشركة بمبلغ 
ویوقف نزیف إیجار المخزن والورشة الحالي.باإلضافة إلى التعاقد مع  
ً من أعمال الباطن، على األعمال المتكاملة   جھات اإلسناد الرسمیة بدال

افق على ملیون جنیھ.ویذكر أن مجلس إدارة الشركة، و ٨بإجمالى مبلغ 
 ٥٦،١٢٥،٥٧٤ملیون جنیھ إلى  ٣٤،٠٧٤زیادة رأس المال المصدر من 

ملیون  ٩،٠٥٢ملیون جنیھ، موزعة على عدد  ٢٢،٠٥جنیھ بزیادة قدرھا 
ا للشھادة البنكیة  ً ا لما أسفر عنھ االكتتاب في الزیادة وذلك وفق ً سھم، وفق
الصادرة من بنك قطر الوطني األھلي المرخص لھ بتلقي 

بات.ویشار إلى أن الشركة حققت صافى ربح مجمع خالل فترة االكتتا
جنیھ، مقابل تحقیق   ٢٢٨،٦٦٨النصف األول من العام الجارى بلغت 

 جنیھ مصري خالل الفترة المقابلة. ٣٧،٧٥٦الشركة لصافي ربح مجمع

  جریدة البورصةالمصدر:
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٤٫١٣    ٤٢٫٠٠  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
   ٩٫٦٩    ٣٫١٧  الشمس بیرامیدز 

  ٩٫٣١    ١١٧٫٧٥  مطاحن مصر العلیا 
  ٤٫٩٨    ٣٢٫٦٥  أدكو 

  ٤٫٩٠    ٠٫٦٠  ام بي 

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 
 -١٠٫٠٠    ٩٫٥٤   الرواد 

 -٩٫٩٥    ٩٫٧٧  القاھرة للخدمات التعلیمیة 
 -٩٫٩١    ٣٫٩١  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 

 -٩٫٨٨    ٣٫٨٣  اإلسكندریة لألسمنت 
 -٩٫٨٤    ٠٫٥٦  العروبة للسمسرة في األوراق المالیة 

  

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

  ٨١٫٣٠    ١٠٣،٦٤٤،٢٠٨  البنك التجاري الدولي 
  ٢٫١٨    ٦٤،١٠٢،٣٥٢  بالم ھیلز 

  ٠٫٦٥    ٥٢،٧٤٠،٠٨٤  القابضة اوراسكوم لالستثمار  
  ١٣٫٩٠    ٤٥،٧٨١،٢٢٠  السویدى الیكتریك 

  ١٩٫٣٠    ٤٥،٥٠٠،٠٢٠  ھیرمس 

  

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

  ٠٫٦٥    ٧٩،٨٨٩،٨٩٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫١٨    ٢٩،١٤٤،٥٢٥  بالم ھیلز 
  ٠٫٤٩    ٢١،٩٢٥،١٤٨  لالستثمارات العربیة 

  ٠٫٧٧    ١٧،٠٩٣،٠١١  بورتو القابضة 
  ٢٫٤٦    ١٣،٦٢٥،٤١٥  القلعة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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االختیاري من بورصة االتحاد الوطني یدعو مساھمیھ لمناقشة الشطب 
  مصر

مصر دعوة الجمعیة العامة غیر  - قرر مجلس إدارة بنك االتحاد الوطنى 
العادیة للنظر في الشطب االختیاري لقید أسھم البنك من البورصة 
المصریة.وأوضح البنك في بیان لبورصة مصر یوم الثالثاء، أن الجمعیة 

ُ في شراء أسھم مساھمي األقلیة بالقی مة العادلة المحددة في ستنظر أیضا
ً تعدیل المادة .تقریر المستشار المالي المستقل من  ٨وتناقش الجمعیة أیضا

النظام األساسي للبنك لتغییر اسم المساھم الرئیسي.واستعرض المجلس   
موافقة المركزي على استحواذ أبوظبي التجاري االمارات على حصة 

الوطني مصر.وفي یولیو  االتحاد الوطنبي االمارات في رأسمال االتحاد
الماضي ، وافق  المجلس على الشطب االخیاري لقید أسھم البنك في 
البورصة المصریة.ویشار إلى أن بنك االتحاد الوطني مصر سجل صافي 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس/ آذار  ١٠٩٫٧٣ربح بلغ 
رة من العام  ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفت ٦٠٫٠٤الماضي، مقابل 

ً على  ١٫٤٧٤الماضي.ویبلغ رأسمال البنك    ٢٦٣٫٣ملیار جنیھ، موزعا
  المصدر:مباشر جنیھ للسھم. ٥٫٦ملیون سھم، بقیمة اسمیة 

    في الربع األول ٪١٧أرباح بیرامیدز بالزا ترتفع 
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة  جولدن بیرامیدز بالزا خالل الربع 

بالمائة على أساس   ١٧ارتفاع أرباحھا بنسبة ، ٢٠١٩األول من 
سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم الثالثاء، أنھا حققت  

ً بلغت  ،  ٢٠١٩ملیون دوالر خالل الثالثة اشھر األولى من  ١٣٫١٨أرباحا
، مع  ٢٠١٨ملیون دوالر بالفترة المقارنة من  ١١٫٢مقابل أرباح بلغت 

قلیة.وارتفعت إیرادات النشاط خالل الربع االخذ في االعتبار حقوق اال
ملیون  ٣٠٫٩ملیون دوالر، مقابل  ٣٤٫٥٨لتسجل  ٢٠١٩األول من 

دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحققت الشركة صافي ربح 
ملیون دوالر، مقابل صافي ربح بلع   ١٩٫٥مستقل خالل الفترة بلغ 

    مباشرالمصدر: عام الماضي.ملیون دوالر خالل الفترة ذاتھا من ال ١٠٫٣٧

  عاماً للتوسعات الدولیة وتوزیعات األرباح   ٢٠٢٠"أوراسكوم للتنمیة".. 

قال الرئیس التنفیذي لشركة أوراسكوم للتنمیة مصر، إن شركتھ ستطرح 
مشروعات جدیدة في سبتمبر.وأضاف خالد بشارة، أن أوراسكوم تسعى 

سیناء إلى الربحیة في العام المقبل، لتحویل وحدتھا طابا ھایتس بجنوب 
ً عن تدشین أربعة فنادق جدیدة في  ً  ٢٠٢٠فضال بأربع دول مختلفة، وفقا

ٍ في الساحل الشمالي  لرویترز.وذكر بشارة أن شركتھ تبحث عن أراض
وشرق القاھرة.وقال بشارة إن الشركة تستھدف تعاقدات بنحو سبعة 

 ٤٠٠ونحو  ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٢٫٥ملیارات جنیھ بنھایة ھذا العام من 
.وتوقع إجراء توزیع على المساھمین بالشركة ٢٠١٥ملیون جنیھ في 

ً بلغت  ٢٠١٩.. "ال أتوقع توزیعات في ٢٠٢٠خالل عام  “.وحققت أرباحا
ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل  ٣٩٣٫٧

، مع األخذ  ٢٠١٨ارن من ملیون جنیھ في الفترة المق  ١٨٤٫٦أرباح بلغت 
    المصدر:مباشر في االعتبار حقوق األقلیة.

“ 

  

ملیون دوالر في الربع األول   ١٣٫٢“جولدن بیرامیدز” تربح 
   ٪١٧بنمو 

خالل   ٪١٧ارتفعت أرباح شركة “جولدن بیرامیدز بالزا” بنسبة 
ملیون دوالر،   ١٣٫٢الربع األول من العام الجاري لتصل إلى 

ملیون دوالر خالل الفترة ذاتھا من   ١١٫٢مقارنة بصافي أرباح 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة من  ٢٠١٨عام 

المساھمین.وزادت إیرادات نشاط الشركة خالل الربع األول من  
مقابل إجمالي إیرادات  ملیون دوالر،  ٣٤٫٦لتصل إلى  ٢٠١٩عام 

ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت   ٣٠٫٩
،  ٢٠١٨خالل النصف األول من عام  ٪٤٤أرباح الشركة بنسبة 

ملیون   ٣٢٫٣ملیون دوالر، مقارنة بصافي أرباح  ١٨لتصل إلى 
دوالر حالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.وانخفضت إیرادات  

  ٦٨٫١نصف األول من العام الجاري لتصل إلى الشركة خالل ال
ملیون دوالر في الفترة   ٧٤٫٢ملیون دوالر، مقابل إجمالي إیرادات 

.ووافق مجلس إدارة شركة “جولدن بیرامیدز”  ٢٠١٧المقارنة من 
في أبریل الماضي، على إصدار الشریحة الثانیة من السندات بقیمة  

دوالر، على أن   ١٠٠ ملیون دوالر، وبقیمة أسمیة للسند بنحو ٦٠
سنوات تبدأ من الیوم التالي لغلق باب   ٥یكون مدة اإلصدار 

االكتتاب.وفي مارس الماضي، أصدرت الشركة سندات الشریحة 
ملیون   ٣٦٫٤األولى من برنامج سندات اإلصدار الثالث بقیمة 

دوالر.تراجعت أرباح شركة “جولدن بیرامیدز بالزا” بنسبة 
  ١١٫٣األول من العام الحالي لتصل إلى  خالل خالل الربع ٪٥٧٫٢

ملیون دوالر خالل   ٢٦٫٣ملیون دوالر، مقارنة بصافي أرباح 
الفترة ذاتھا من العام الماضي.وانخفضت إیرادات الشركة خالل  

ملیون دوالر بالربع األول، مقابل إجمالي   ٣٠٫٩٤الفترة لتصل إلى 
عام  ملیون دوالر خالل نفس الفترة من ال ٤٤٫٩١إیرادات 

الماضي.وفي وقت سابق، قالت شركة “جولدن بیرامیدز بالزا”، إن  
رئیس إدارة اإلفالس بالمحكمة االقتصادیة بالقاھرة أمر بحفظ  

المقدم من شركتي “أوراسكوم لإلنشاء   ٢٠١٨لسنة  ١الطلب رقم 
وأضافت الشركة أن  .والصناعة” و”اتحاد المقاولین العالمیة” ضدھا

الستكمال  ٢٠١٨یونیو  ٧أجیل لجلسة المحكمة كانت قررت الت 
یونیو أصدر المستشار رئیس إدارة   ٢١المناقشة، وأنھ بجلسة 

اإلفالس أمره بحفظ الطلب.جدیر بالذكر أن حكم التحكیم الصادر  
(سند ذلك الطلب)، محل دعوى   ٢٠٠٦لسنة  ٤٦٧في الدعوى رقم 

تزویر أصلیة وطعون سبق اإلفصاح عنھا مقامة جمیعھا من شركة 
“جولدن بیرامیدز” عن ذلك الحكم، وما زالت متداولة أمام  
القضاء.وتتضمن الدعوى المُشار إلیھا، طلب القضاء بتزویر حكم  

، وما  ٢٠٠٦لعام  ٤٦٧التحكیم الصادر في الدعوى التحكیمیة رقم 
ً عن   یترتب على ذلك من رد وبطالن وعدم نفاذ ذلك الحكم، فضال

دن بیرامیدز”.یُذكر أن الحكم  عدم االحتجاج بھ في مواجھة “جول 
األول متعلق بعقد مقاولة مشروع مجمع سیتي ستارز، وقضى فیھ  
التحكیم بإلزام “جولدن بیرامیدز” بأن تؤدي لشركتي أوراسكوم  

  ٤٣٫٣ملیون جنیھ، و ٢٦١واتحاد المقاولین مبالغ قدرت بنحو 
ملیون دوالر أمریكي كتعویضات عن الخسائر المتكبدة، ومطالبات  

  جریدة البورصةالمصدر: حساب الختاميال

  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
    ٪٥٫٦سنوات بـ ١٠وزیرة: مصر حققت أعلى معدل نمو في 

قالت وزیرة التخطیط المصریة، إن حزمة اإلصالحات والخطوات الجادة  
التي نفذتھا الدولة المصریة خالل السنوات األخیرة ساھمت في تحقیق  

ملموس إلنجاز أھداف التنمیة المستدامة.وأضافت ھالة السعید في تقدم 
بیان یوم الثالثاء، أن بالدھا حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر 

، مقارنة بنمو قدره ٢٠١٨/٢٠١٩خالل العام المالي  ٪ ٥٫٦سنوات بلغ 
.جاء ذلك في كلمة ألقاھا نائب وزیر ٢٠١٤-٢٠١٣في عام  ٪٢٫٩

على ھامش مشاركة في حفل للجمعیة المصریة التخطیط أحمد كمالي، 
لشباب رجال األعمال.وأوضح أن ھذا المعدل یفوق معدالت النمو في 
ً في  األسواق الناشئة والدول النامیة، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالمیا
ً لتقریر مجلة اإلكونومیست.وأشارت   ارتفاع معدالت النمو االقتصادیة وفقا

خالل الربع األول من  ٪٨٫١طالة انخفضت لتصل إلى إلى أن معدالت الب
.وأضافت السعید أن معدل  ٢٠١٤في عام  ٪١٣٫٢مقارنة بـ  ٢٠١٩عام 

ً غیر مسبوق في أغسطس   ٪٧٫٤لیبلغ  ٢٠١٩التضخم حقق انخفاضا
وذلك على عكس التوقعات باحتمالیة ارتفاع معدالت التضخم مما یعكس  

مو االقتصادي.وھو ما شجع البنك  قوة االقتصاد المصري وقدرتھ على الن
المركزي المصري على التوجھ نحو السیاسة النقدیة التوسعیة، وذلك  
بتخفیض معدالت الفائدة على اإلقراض، وھو األمر الذي یعزز من 
التوجھات االقتصادیة المصریة التنمویة.وحول مكانة مصر في التقاریر 

ترتیب وضع مصر  االقتصادیة الدولیة أوضحت وزیرة التخطیط تحسن
ً عام  ١١٩في مؤشر التنافسیة العالمي (من   ٩٤إلى  ٢٠١٥-٢٠١٤عالمیا

)، باإلضافة إلى تحسن ترتیب مصر في مؤشر القدرة على ٢٠١٨في 
ً في  ٦٤االبتكار لیصل إلى المرتبة   ١٢٢مقارنة بـ  ٢٠١٨عالمیا

).كما أشارت إلى تحسن وضع مصر في مؤشر تیسیر بیئة ٢٠١٧في
عام   ١٢٨الصادر عن البنك الدولي ثماني مراكز (من المرتبة األعمال 

ً عام  ١٢٠الى  ٢٠١٨ ) نتیجة تنفیذ مصر ألكبر عدد من ٢٠١٩عالمیا
اإلصالحات في عام واحد خالل السنوات العشر الماضیة، لتحصل مصر 
على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق األوسط وشمال  

    ات ھذا العام. أفریقیا في تنفیذ اإلصالح

 ٢٠١٩بنك القاھرة یعتزم زیادة رأسمالھ بملیار جنیھ بنھایة 
قال رئیس بنك القاھرة، إن البنك یستھدف ضخ ملیار جنیھ في رأسمالھ  
المصدر قبل نھایة العام الجاري.وأضاف طارق فاید، على ھامش مؤتمر 

الملیاري جنیھ، اتحاد المصارف الیوم، أن رأسمال البنك المصدر یتجاوز 
ً أن القاعدة الرأسمالیة سترتفع إلى  ملیار جنیھ بعد ضخ  ١١موضحا

الملیار جنیھ برأسمالھ.وأشار إلى أن عملیة طرح البنك بالبورصة ستكون 
ً للمستھدف، بنھایة العام الجاري أو الربع األول من العام   وفقا

ً في نتائج اعمال  ً كبیرا النصف األول الجاري.وأوضح أن البنك حقق نموا
بالمائة، لتتجاوز أرباحھ الملیاري  ١٠لترتفع جمیع مؤشراتھ  ٢٠١٩من 

  المصدر:مباشر جنیھ.
  
  
  
  

  
  سنوات   ٣توصیة بفرض رسوم متناقصة على واردات البلیت لمدة 

أوصت اللجنة االستشاریة بوزارة الصناعة، بفرض رسوم على 
فى السنة األولى،  ٪٧سنوات، تبدأ بـ ٣واردات البلیت مُتدرجة لمدة 

فى السنة الثالثة، األمر الذى لم  ٪٣فى السنة الثانیة، و ٪٥لى تنخفض إ
ینھِ المعركة بین طرفى الصناعة، بعد رفض مصانع الدورة المتكاملة 
ً مصانع الدرفلة.عقدت اللجنة االستشاریة  التوصیة، ورحبت بھا نسبیا

ً، أمس، بالتزامن مع اقتراب انقضاء فترة الـ ً الخاصة  ١٨٠اجتماعا یوما
ار الذى أصدره وزیر التجارة والصناعة فرض رسوم على بالقر 

، والتى تنتھى ٪١٥و ٣واردات «البلیت» بنسب مُتدرجة تتراوح بین 
أكتوبر المقبل.وصف أشرف الجارحى، رئیس شركة المصریة  ١٤فى 

للصلب، التوصیة بـ«الجیدة»، وقال: «خفض النسب یُقلل من تھدیدات 
الفترة المُقبلة».أوضح أن المصانع التكالیف على مصانع الدرفلة فى 

ً من  ٪٤أو  ٣كانت تنتظر بدء الفرض بـ ، لكن ٪٧فى العام األول، بدال
جید على جمیع األصعدة، إذ یسمح للمصانع  ٪١٥خفض النسبة من 

باالستمرار داخل السوق، بعد توقفھا عن العمل منذ صدور قرار وزیر 
كة میتاد حلوان لـ الصناعة.قال ونیس عیاد، رئیس مجلس إدارة شر 

َّ اإلعالن عن نسب مُحددة بفترة زمنیة واضحة یسمح  البورصة، إن
للشركات بالقدرة على التسعیر وعودة تعاقدات المصانع مع المستھلكین 
بجمیع فئاتھم مرة أخرى، إذ سیتم التسعیر بناءً على األسعار العالمیة 

سوم على والنسب وشكل المعروض فى السوق.وأكد أن قرار فرض الر 
مدخالت اإلنتاج لم تحدث فى أى دولة بالعالم، وكان یتعین إلغاء 
الرسوم بشكل كامل، ولكن النسب المقترحة جیدة، ولن یكون لھا تأثیر 
كبیر على تكالیف اإلنتاج، وبالتالى على المستھلك النھائى.على الجانب 

َّ ال لب، إن قرار اآلخر، قال حسن المراكبى، رئیس شركة المراكبى للصُ
نافسة بین مصانع الدورة المُتكاملة ومصانع  لن یسمح باستمرار المُ

ً للطن  ٨٠الدرفلة، خاصة أن فارق التكلفة بین االثنتین یبلغ  دوالرا
ً لصالح الدرفلة.أوضح المراكبى، أن الحكومة فرضت   ٪ ٢٥حالیا

ً على واردات حدید التسلیح كمنتج نھائى، وحال فرض  على  ٪ ٧رسوما
قیمة مُضافة بین البلیت والمنتج النھائى،  ٪١٨نى ذلك وجود البلیت یع

فى جمیع األحوال ولدى  ٪٨وھذا غیر صحیح، إذ ال تتخطى النسبة 
    جمیع المصانع. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  المالیة: صرف كامل قیمة دعم الصادرات المتأخرة للشركات الصغیرة  

أكد وزیر المالیة إنھ سیتم صرف كامل قیمة دعم الصادرات المتأخرة 
ا إلى أن أي شركة مستحقة لقیم دعم  للشركات الصغیرة على الفور،  ً الفت

الصادرات المتأخرة سیكون بإمكانھا إجراء مقاصة إذا كان علیھا  
؛ لإلعالن عن  .٢٠١٨دیسمبر  ٣١مستحقات ضریبیة أو جمركیة حتى 

تفعیل إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرین والبرنامج الجدید  
فیز الصادرات المصریة، لتحفیز الصادرات.وأشار إلى أن مبادرة تح

من متأخرات مستحقات المصدرین  ٪١٠تتضمن صرف مستحقات بواقع 
، مع  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠السابقة، وكذا المتقدمین لالستفادة من المبادرة حتى 

ا أن وزارة المالیة لدیھا خطة  ً صرف باقي المستحقات على فترات، مضیف
شاء خطوط إنتاج أو  لتسریع صرف قیم المتأخرات للشركات التي تعتزم إن

 ٪١٠ضخ استثمارات جدیدة، وفي ھذه الحالة سیتم صرف مبلغ الـ 
باإلضافة إلى تقلیل فترة صرف باقي المستحقات، وبالتالي سیحصل 
المستثمر الصناعي على مستحقاتھ المتأخرة عن دعم الصادرات على فترة 
زمنیة أقصر وأسرع، ووزارة المالیة حددت مخصصات مالیة لھذا  

غرض.وأوضح الوزیر أن اإلنجاز الذي تم في ملف صرف متأخرات  ال
دعم الصادرات، ، حیث شھدت الفترة الماضیة اجتماع رئیس الوزراء  
والمصدرین من مختلف المجالس التصدیریة، كما یثبت جدیة الحكومة في 
التعامل مع مشاكل صعبة مثل تراكمات الكھرباء والبترول وكذا تراكمات  

ً عن التعامل مع ملف الدعم وحل التأمینات ودع  م الصادرات، فضال
مشاكل كبلت الدولة وإعاقتھا عن االنطالق.وأضاف أن المنظومة الجدیدة  
التي بدأت منذ مطلع یولیو ال تتضمن فقط الدعم المالي للمصدرین، بل 
ا إتاحة دعم إلقامة المزید من المعارض محلیا وعالمیا، إلى  تشمل أیضً

ا على المصدرین بما  جانب مایتعلق بتق ً دیم دعم لعملیات الشحن تیسیر
ا  ً یسھم في زیادة حجم الصادرات وفتح المزید من األسواق الجدیدة، الفت

  المصدر: أخبار الیوم إلى أنھ تم تخصیص المیزانیة الالزمة لھا.
الفائدة على سندات الخزانة السباعیة تتراجع ألدنى مستویاتھا منذ ینایر 

٢٠١١    

تواصل أسعار العائد على أدوات الدین الحكومى طویلة األجل تراجعاتھا  
السریعة بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة فى االجتماع المقبل للجنة 
السیاسة النقدیة بالبنك المركزى.وتراجعت أسعار الفائدة على سندات  

ینایر  ١٨سنوات منذ  ٩سنوات ألدنى مستویاتھا فى  ٧الخزانة أجل 
عن الفائدة فى آخر  ٪٠٫٨١٤، بانخفاض قدره ٪١٣٫٨٦٥، لتسجل ٢٠١١

أعوام   ٧عطاء لألجل نفسھ.وطرحت وزارة المالیة سندات خزانة أجل 
ملیار جنیھ،  ٧٫٠٨ملیار جنیھ وتلقت علیھا طلبات بقیمة  ١٫٢٥بقیمة 

 ٪١٣٫٧٩ملیار جنیھ، بفائدة تراوحت بین  ٣٫٥٢٦قبلت منھا 
الفائدة المستثمرین فى الجین الحكومى  .ودفعت توقعات خفض ٪١٣٫٩و

لزیادة اكتتاباتھم فى والبنوك للتوسع فى االكتتاب بأوراق الدین المحلى، ما  
ً بفعل  أنعكس على سعر الصرف الذى واصل التراجع وأسعار الفائدة أیضا
ارتفاع معدالت تغطیة طروحات الدین الحكومیة.وانخفض متوسط العائد  

، لیسجل ٢٠١٦ات إلى أدنى مستوى منذ مارس سنو ٣على السندات أجل 
ا ٪١٣٫٨٦٦ ً عن آخر عطاء لألجل نفسھ قبل  ٪٠٫٥٧٧، متراجع

مرة، وقبلت وزارة المالیة  ٧٫٨أسبوعین، وسط معدالت تغطیة تخطت 
ً بقیمة  ً من قیمة العطاء األصلیة عند   ٤٫١٠٥عروضا ملیار جنیھ بدال

ملیار جنیھ، بفائدة   ٩٫٨١٢ ملیار جنیھ، تلقت علیھا اكتتابات بقیمة ١٫٢٥
 المصدر: جریدة الشروق.٪١٣٫٩٢و ٪١٣٫٧٥تراوحت ما بین 

  
    أشھر ٧ملیار دوالر صادرات مصر من الغذائیة في   ١٫٨وزیر:

أشھر  ٧ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائیة في مصر خالل الـ 
بالمائة، على أساس سنوي.وقال  ٧٫٥األولي من العام الجاري بنسبة 

وزیر الصناعة المصري، إن صادرات قطاع الصناعات الغذائیة، 
مقارنة بنحو  ١٫٨٢٦شھور األولى من العام الجارى سجلت  ٧خالل الـ
دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى.وأضاف عمرو  ١٫٦٩٩

الثالثاء، أن صادرات القطاع بلغت خالل العام نصار في بیان الیوم 
ملیار دوالر.وقال الوزیر إن قطاع الصناعات  ٢٫٨٣الماضى نحو 

الغذائیة یعد أحد أھم القطاعات الرئیسیة باالقتصاد القومى والذى یوفر 
الغذاء اآلمن للمواطنین ویسھم فى توفیر أكثر من ملیون فرصة عمل 

العالمیة المستقبلة للصادرات  للشباب .وأوضح أن أھم األسواق
المصریة من الصناعات الغذائیة تشمل أسواق المملكة العربیة السعودیة 
ولیبیا واألردن والوالیات المتحدة األمریكیة والیمن واإلمارات العربیة 
المتحدة والعراق والمغرب والكویت.وأشار إلي أن أھم  بنود 

نعة والبصل المجفف الصادرات المصریة یشمل قطاع البطاطس المص
ومنتجات األلبان واألسماك والتوابل والخضروات المجففة والمجمدة 

  المصدر:مباشر والزیوت والفاكھة المجففة والمجمدة والعسل والعصائر .

   مصر.. وضع أولى آبار حقل غاز بلطیم على اإلنتاج

أعلنت وزارة البترول المصریة، وضع البئر األولى من حقل غاز 
ملیون قدم  ١٠٠وب غرب على اإلنتاج بمعدل إنتاج أولي نحو بلطیم جن

ً.وقالت الوزارة في بیان یوم الثالثاء، إن البئر تقع في  مكعب غاز یومیا
ً  ١٢منطقة نورس في المیاه الضحلة بدلتا النیل على مسافة  كیلومترا

كیلومترات من حقل نورس.وأشارت  ١٠من الساحل وعلى بعد 
تاج یأتي من خالل منصة إنتاج بحریة جدیدة الوزارة، إلى أن اإلن

متصلة بمحطة غازات أبو ماضي البریة من خالل خط أنابیب بطول 
ً.وكشفت الوزارة، عن أنھ من المقرر ارتفاع إنتاج الحقل  ٤٤ كیلومترا

ً بعد االنتھاء من برنامج تنمیة  ٥٠٠إلى  ملیون قدم مكعب غاز یومیا
ول الربع الثاني من العام آبار مع حل ٥الحقل الذي یشمل حفر 

المقبل.وذكرت الوازرة، أنھ سیتم تقسیم اإلنتاج بین ھیئة البترول 
ً لنسب اقتسام االنتاج  والمقاول (إیني االیطالیة وبي بي البریطانیة) وفقا
المحددة باالتفاقیات البترولیة.یذكر أن الشركة القائمة بالعملیات ھي 

عن ھیئة البترول وشركتي إیني شركة بترول بالعیم (بتروبل) نیابة 
  المصدر:مباشر وبي بي.

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ترامب: أمریكا ال تحتاج نفط الشرق األوسط لكن الشحنات مستمرة  

أكد الرئیس األمریكي دونالد ترامب أن الوالیات المتحدة أصبحت منتجا 
األوسط وسط موجة من كبیرا للنفط لم یعد في حاجة للنفط من الشرق 

التغریدات على تویتر صباح االثنین بشأن الھجمات التي وقعت في مطلع  
األسبوع على منشأتي نفط في السعودیة.وتشیر بیانات الحكومة األمریكیة 
إلى روایة مختلفة: فالطفرة األمریكیة في عملیات الحفر المدفوعة 

جعلت الوالیات  بالتكنولوجیا والتي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات 
المتحدة منتجا كبیرا لكن الواردات من النفط الخام ومنتجات البترول 
القادمة من منطقة الخلیج العام الماضي ما زالت تتدفق بوفرة.وترسل 
السعودیة، وھي أكبر مصدر للنفط في العالم، حوالي سبعة مالیین برمیل 

 ١٢متحدة حوالي من النفط الخام یومیا حول العالم. وتنتج الوالیات ال
ملیون برمیل في الیوم مما یعني أنھ  ٢٠ملیون برمیل یومیا لكنھا تستھلك 

یتعین علیھا استیراد الباقي.ویتم سد قدر كبیر من العجز األمریكي من كندا  
لكن البعض ال یزال یأتي من السعودیة والعراق ودول الخلیج األخرى 

ھم. ومعامل التكریر ألن معظم معامل التكریر األمریكیة تفضل نفط
األخرى، خصوصا المعامل في كالیفورنیا، معزولة عن حقول النفط  
األمریكیة الكبیرة ویتعین علیھا أیضا االعتماد على االستیراد.ووفقا 
لبیانات إدارة معلومات الطاقة األمریكیة، فإن عدم التناسب بین ما تحتاجھ 

لمتحدة یعني أن الوالیات  معامل التكریر األمریكیة وما تنتجھ الوالیات ا
ملیون برمیل شھریا  ٤٨ما متوسطھ  ٢٠١٨المتحدة استوردت في عام 

من النفط الخام ومنتجات البترول من منطقة الخلیج.وتفید البیانات أن ذلك  
انخفض لحوالي الثلث قبل عشر سنوات لكنھ مماثل تقریبا لمستوى 

وھو باحث   .ووصف فیلیب كورنیل،١٩٩٦و ١٩٩٥الواردات في عامي 
كبیر في مجلس األطلسي، وكان یقدم المشورة لشركة أرامكو السعودیة، 
تغریدة ترامب بأنھا ”كالم فارغ“.وقالت سارة إیمرسون وھي رئیسة 
شركة للطاقة إنھ إذا استمر تعطل إنتاج السعودیة لفترة طویلة فإن ذلك قد  
  یتیح فرصة لمنتجي النفط الخام األمریكیین لتوسیع أسواقھم 

   المصدر: رویترزالخارجیة.

    الخمیس.. الصین والوالیات المتحدة یعقدان جولة مباحثات تجاریة

تبدأ الوالیات المتحدة والصین محادثات تجاریة على مستوى نواب  
المسؤولین في األسبوع الجاري في واشنطن، من أجل تمھید الطریق  

المتحدث باسم إلجراء محادثات عالیة المستوى في الشھر المقبل.وأعلن 
الممثل التجاري األمریكي، عزم الدولتین إجراء المحادثات في یوم  
الخمیس المقبل دون أن یمنح مزید من التفاصیل.وفي المرات السابقة فإن  
المحادثات التجاریة التي كانت تتم على مستوى النواب كان یقودھا  

ة قررت في المتحدث باسم وزیر التجارة الصینیة.وكانت الوالیات المتحد
األسبوع الماضي تأجیل تطبیق تعریفات جمركیة إضافیة على منتجات  

ملیار دوالر لمدة أسبوعین، على أن یتم تطبیقھا في  ٢٥٠صینیة بقیمة 
ً استثناء  ً   ١٦منتصف الشھر المقبل.أما الصین فقررت أیضا ً أمریكیا منتجا

عزمھا لحذف من قائمة التعریفات اإلضافیة، وذلك لمدة عام، كما أعلنت 
بعض المنتجات األمریكیة الزراعیة مثل فول الصویا ولحم الخنازیر من 

  المصدر:مباشرقائمة التعریفات. 

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,948.00  0.38% السعودیة 

 DFMGI 747.00 0.12%  دبي
 ADI 7,749.00 -0.28% ابوظبي
 MARKET-IXP 10,832.00 0.13% الكویت 

 BSEX 302,082.1  -1.25% البحرین 
 GENERAL 31,715.00 -0.61% قطر 

 MASI 50,874.00 -1.79% المغرب 
 TUN20 2,431.00 -0.51% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,110.80  0.13% أمریكا 
 S&P 500 3,005.70  0.26% أمریكا 
 NASDAQ 8,186.02 0.40% أمریكا 

 FTSE 100 7,307.10 -0.18% لندن 
 DAX 12,372.61  -0.06% أمانیا 

 Nikkei 225 21,960.71  -0.18% الیابان 
 %0.02- 1,502.79 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.22 64.56 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.13- 59.37 البرمیل  (دوالر) نایمكس  

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

 

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

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

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

  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى  ٦٫٣٧١٢القسط الثانى   طنطا موتورز 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٢٫٥٠  سویف لالسمنت مصر بنى 

  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٦  جنیھ مصرى  ٤٫٧٥القسط الثانى   باور ایجیبت لھندسة التربة والصخرة واالساسات 
  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الثانى   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٩/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الرابع   البار العربیة لمقاوالت حفر ا
  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ للسھم  ١٫٥٠القسط الثانى   الدولیة للتأجیر التمویلي (إنكولیس) 
  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٧/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادى لالستثمار والتعمیر 

  ٢٠١٩/ ٠٢/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/٠٥  جنیھ  ١٫٢٣٧٩٢٥٢٧١٢القسط الثانى   الوطنیة لمنتجات الذرة 
  ٢٠١٩/ ١٠/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  جنیھ مصرى للسھم  ١  العاشر من رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة 

  ٢٠١٩/ ١٦/١٠  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   سیدى كریر للبتروكیماویات 
  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٠/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٨٣٣٣القسط الثالث    الوطنیة للغاز (ناتجاس) 

  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 
  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثالث    الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٧  جنیھ مصرى  ٠٫٢٠القسط الثانى   االسكندریة الطبي) االسكندریة للخدمات الطبیة (مركز 

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

  

  العمومیةالجمعیات 
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

عادیة وغیر    جینیال تورز   ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  عادیة 

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

االسالمیة لالدویة والكیماویات    ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  والمستلزمات الطبیة

عادیة وغیر  
  عادیة 

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

عادیة وغیر    سبید میدیكال   ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  عادیة 

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

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

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



 

 

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

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  كمیة التداول   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي   
 (مصر) 

COMI 81.3 -0.54 8.41 1,278,228 103,644,208 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
17.09 0.41 4.21 1,216,574 20,702,146 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.70 -0.83 7.86 1,799,930 19,024,184 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.46 -1.22 36.13 445,181 645,918 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

13.90 -1.63 23.20- 3,344,930 45,781,220 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
19.30 -0.67 28.24 2,347,906 45,500,020 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
41.50 -3.53 1.19 449 18,799 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

12.61 0.80 0.16 2,604,120 33,142,732 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

9.50 -3.06 15.56- 598,250 5,779,263 14.50 8.50 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

5.03 -2.90 25.04- 1,873,274 9,424,886 7.00 4.54 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.46 -7.87 30.51- 13,625,415 34,205,636 4.30 2.28 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.70 -2.55 17.16 1,027,157 16,100,352 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

10.42 0.77 2.16 1,195,813 12,434,856 11.97 6.52 1.68% 
لإلستثمار و  القاھره 

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.80 -1.16 47.13 1,199,299 15,561,203 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.05 -0.33 31.81 5,751,581 35,334,320 7.06 3.20 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.18 -6.44 0.46 29,144,525 64,102,352 3.00 1.93 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

25.90 -2.37 42.00 1,207,972 31,071,752 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

106.03 -1.65 10.14- 93,683 9,791,405 140.15 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.10 -5.16 2.88- 668,309 6,765,493 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.33 -3.99 30.50- 1,390,671 6,056,107 11.39 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.90 -5.17 42.44- 4,071,635 40,303,000 24.49 8.16 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.80 -2.85 5.23- 4,756,666 27,437,462 7.65 5.00 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

7.66 0.26 9.74 2,077,934 15,607,476 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.10 -1.27 6.06- 2,958,501 9,053,015 4.10 2.86 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

10.00 -3.38 44.66- 3,550,886 35,881,668 24.95 7.84 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.65 -6.59 12.41 79,889,898 52,740,084 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.73 -0.37 56.72 2,362,158 6,361,344 3.25 1.42 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

13.08 -3.54 15.45 303,888 4,016,688 16.95 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.74 -4.65 14.46- 2,276,967 13,146,743 7.45 4.31 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.82 -4.73 46.79- 1,598,998 4,561,678 6.19 2.58 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
 في موثوق فیھا  أنھا یعتقد مصادر  بریمییر منشركة  أبحاث إدارة قبل من التقریر  ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

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

ا محظور    . تمامً

  وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر  ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 . بدقة عنھا التعبیر   تم المالیة
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