
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٥/٠٩/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (     13,170.20  -4.24% 1.03%         910,422,528          207,774,573           379,511,242,752مؤشر ( 

  EGX 50 (       1,852.45  -3.82% -13.83%         970,801,728          245,958,256          469,965,897,728مؤشر ( 
  EGX 70 (          483.14  -3.36% -30.37%         114,821,352            58,225,322          185,198,837,760مؤشر ( 
  EGX 100 (       1,293.67  -3.07% -25.10%      1,025,243,904          265,999,895          564,737,343,488مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   أوراسكوم للتنمیة توضح تأثیر إفالس توماس كوك على أعمالھا

  بمصر
  للتمویل  إم.إم.جروب ترفع مساھمتھا في زیادة رأسمال ابتكار

  للمرة الثانیة
 أكتوبر.. مساھمو فودیكو یناقشون زیادة رأس المال  ١٩  
 أكتوبر..مساھمو الشمس بیرامیدز یناقشون زیادة رأس   ٢٠

  المال 
   تابعة لـ"أطلس" تفشل في الحصول على تمویل بمبادرة

  المشروعات الصغیرة 
  بولفارا تعلن إنھاء إضراب العاملین وعودة العمل بالمصانع  
   بعد الھبوط الحاد.. شركات البورصة: ال أحداث سلبیة تؤثر على

  األداء 
   جولدمان ساكس: المركزى قد ال یخفض الفائدة یوم الخمیس  
   مدبولي یتابع مع وزیر المالیة إجراءات خفض الدین المحلي

  وعجز الموازنة  
   المالیة": موازنة "البرامج واألداء" إحدى أدوات اإلصالح"

  االقتصادي بمصر 
   مدبولي: انخفاض سعر الدوالر یجب أن یكون لھ مردود على

  أسعار السلع  
  اد العالمي  الجارد: التھدیدات التجاریة ھي أكبر عقبة أمام االقتص  
  عوائد السندات األمریكیة تھبط مع تدھور شھیة المستثمرین

  للمخاطرة  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٧  ١٥١  ١٧  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدة أخبار 
  أوراسكوم للتنمیة توضح تأثیر إفالس توماس كوك على أعمالھا بمصر

ً من إفالس   ً كبیرا قالت شركة أوراسكوم للتنمیة مصر، إنھا ال تتوقع تأثیرا
شركة توماس كوك البریطانیة.وأرجعت الشركة في بیان یوم الثالثاء،  
توقعاتھا إلى قدرتھا على ملء غرف الفنادق عن طریق شركات سیاحیة 

د  أخرى.وانھارت شركة السیاحة البریطانیة توماس كوك، أمس االثنین، بع
فشلھا في تأمین التمویل الالزم، تاركة عشرات اآلالف من المصطافین 
عالقین في الخارج.وقالت مجموعة بلو سكاي، وكیل البریطانیة 

Thomas Cook  في مصر، أمس، إنھ تقرر إلغاء حجوزات حتى
ألف سائح إلى مصر.وبحسب البیان، یبلغ   ٢٥لعدد  ٢٠٢٠أبریل/ نیسان 

غرفة فقط من  ٢٤٤صة لشركة توماس كوك إجمالي عدد الغرف المخص
ألف  ٧٫٠٨إجمالي محفظة المجموعة من الغرف الفندقیة والتي تضم 

غرفة، مؤكدة أن التأثیر على األجل القصیر غیر ملحوظ.وتابعت أن  
بالمائة من إیرادات فنادق   ١٫٤اإلیرادات الخاصة بتوماس كوك تبلغ 

ت فنادق المجموعة داخل بالمائة من إیرادا ١٫٢الجونة، والتي تمثل 
بالمائة من إیرادات فنادق المجموعة.وأشار البیان إلى أن   ٠٫٨مصر، و

توماس كوك ال تمتلك أي حصص ملكیة في أي من الفندقین اللذین 
یحمالن العالمة التجاریة لھا بموجب اتفاق مسبق، ویخضع كال الفندقین 

ة ستعمل بشكل إلدارة المجموعة وسیطرتھا.وأكدت الشركة أن المجموع
جاد من أجل ضمان تسویق الفنادق بالطریقة التي تضمن تحقیق العائدات  
  االستثماریة المخططة بما یتماشى مع توقعات الشركة وتقدیراتھا. 

  المصدر:مباشر

إم.إم.جروب ترفع مساھمتھا في زیادة رأسمال ابتكار للتمویل للمرة  
  الثانیة

وافق مجلس إدارة شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمیة، على 
 ٤٠المساھمة في زیادة رأسمال الشركة ابتكار للتمویل االستثماري بنحو 

لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أنھ ملیون جنیھ.وأوضحت الشركة في بیان 
ً من  ٣٥٠بذلك سیصبح حد المساھمة  مالیین  ٣١٠ملیون جنیھ بدال

جنیھ.وتعد ھذه الخطوة المرة الثانیة التي ترفع فیھا الشركة مساھمتھا في 
ابتكار، حیث كان مجلس إدارة إم إم جروب للصناعة، وافق في یولیو 

كة ابتكار للتمویل الماضي على المساھمة في زیادة رأسمال شر 
 ٣١٠ملیون جنیھ، بحیث یصبح حد المساھمة  ٦٠االستثماري بمبلغ 

ً من   ٢٠١٧ملیون جنیھ.وتأسست شركة ابتكار عام  ٢٥٠مالیین جنیھ بدال
كاستثمار مشترك بین شركة إم إم جروب وبي انفستمنتس، وبي بي أي 
بارتنرز، بغرض االستثمار في مجال الخدمات المالیة غیر 

ریة.وسجلت إم.إم.جروب، خالل النصف األول من العام الجاري المص
ً بقیمة  ملیون جنیھ أرباح  ١٥٩٫٢٢ملیون جنیھ، مقابل  ٢٦٥٫٤٦أرباحا

خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبلغ صافي ربح الشركة في الربع 
ملیون  ٧٠٫٦ملیون جنیھ، مقابل  ١٢٢٫٤٩الثاني من العام الجاري نحو 

.وعن القوائم المستقلة، فقد  ٢٠١٨ل نفس الربع من جنیھ ارباح خال
لتسجل نحو  ٢٠١٩ارتفعت أرباح الشركة خالل النصف األول من 

ملیون جنیھ خالل   ١٤٠٫٦١ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٢٠٨٫٥١
  المصدر:مباشرنفس الفترة من العام الماضي.

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٨٠    ١٫٦٧  جولدن بیرامیدز بالزا 
   ٦٫٠٦    ٣٫٥٠  اجواء 

  ٥٫٨٧    ١٤٫٦٠  اكرو مصر 
  ٤٫٩٥    ١٫٦٨  دیفكو

  ٤٫٧١    ٤٣٫٩٨  بنك قطر الوطني االھلي 

 

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

 -١٠٫٠٠    ٩٫٠٠   القاھرة لالسكان 
 -١٠٫٠٠    ٨٫١٠  العالمیة لالستثمار والتنمیة

 -٩٫٩٩    ٥٩٫٣٨  ایبكو
 -٩٫٩٨    ٣٫٩٧  راكتا 
 -٩٫٩٨    ٥٫٤١  سالب مصر لیفت 

  

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

  ٧١٫٠٥    ٣٧٤،٢٠٥،٩٥٢  البنك التجاري الدولي 
  ١٫٩٥    ٦٩،٥٤١،٧٨٤  القلعة 

  ١٢٫٦٥    ٥٢،٣٣٧،١١٢  السویدى الیكتریك 
  ١٫٨١    ٤٩،٧٦٧،٢١٢  بالم ھیلز 

  ٠٫٥٢    ٤٨،١٧٠،٨٣٢  لالستثمار القابضة اوراسكوم 

  

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

  ٠٫٥٢    ٩٢،٨٦٧،٧٨١  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٫٩٥    ٣٤،٨١٠،١٣٩  القلعة 

  ١٫٨١    ٢٧،٦٧٣،٣٣٥  بالم ھیلز 
  ٠٫٦٢    ١٥،٣٣٨،٧٨٠  بورتو القابضة 

  ٠٫٣٣    ٥،٥٦٢،٦٣٣  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  أكتوبر.. مساھمو فودیكو یناقشون زیادة رأس المال  ١٩
قرر مجلس إدارة شركة االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة 
(فودیكو)، دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة لالنعقاد یوم السبت الموافق  

الموافقة على زیادة رأس المال  العمومیة ستناقش   أكتوبر المقبل.  ١٩
ملیون جنیھ بزیادة تقدیة قدرھا   ٥٧٫٥ن جنیھ إلى ملیو ٤٥المصدر من 

١٢٫٥   ً ملیون جنیھ لقدامى المساھمین.وأضافت أن العمومیة ستنظر أیضا
في الموافقة على إضافة مصاریف إصدار على المساھمین المكتتبین في 

من النظام األساسي  ٧-٦زیادة رأس المال، وتعدیل المادتیین 
لرقابة المالیة، وافقت یوم األحد الماضي للشركة.وكانت الھیئة العامة ل 

على نشر تقریر افصاح (فودیكو)، بشأن السیر في إجراءات زیادة رأس  
ملیون جنیھ بزیادة قدرھا   ٥٧٫٥ملیون جنیھ إلى  ٤٥المال المصدر من 

ً بحسب   ١٢٫٥ ملیون جنیھ.وسیتم تخصیص الزیادة لقدامى المساھمین كال
تم سداد زیادة رأس المال المصدر نسبھ مساھمتھ في رأس المال، وی

ً.یشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خالل الربع  والمدفوع نقدا
ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح خالل   ١٫٩٣األول من العام الجاري بقیمة 

ملیون جنیھ.وتراجعت   ٣٫١٤نفس الفترة من العام المنصرم لھ بقیمة 
ملیون  ٨٫٠٥، لتصل إلى ٪٥٣٫٩٨مبیعات الشركة خالل الفترة بنسبة 

ملیون جنیھ خالل الربع األول من  ١٧٫٤٩جنیھ، مقابل مبیعات بلغت 
  المصدر:مباشر .٢٠١٨

  أكتوبر..مساھمو الشمس بیرامیدز یناقشون زیادة رأس المال  ٢٠
قرر مجلس إدارة شركة الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشات السیاحیة، 

 أكتوبر المقبل. ٢٠د یوم األحد الموافق دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقا
ملیون  ٤٧أن العمومیة ستناقش زیادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

ملیون دوالر عن طریق   ٥ملیون دوالر بزیادة نقدیة  ٥٢دوالر إلى 
افت أن العمومیة دعوى قدامى المساھمین لالكتتاب في أسھم الزیادة.وأض

ً عن السھم   ً أو متصال ستناقش كذلك تداول حق االكتتاب منفصال
األصلي.وكانت الھیئة العامة للرقابة المالیة، وافقت یوم األحد الماضي 
على نشر تقریر افصاح الشمس بیرامیدز، بشأن زیادة رأس المال  
المصدر للشركة.بذكر أن شركة بیرامیدز، سجلت صافي ربح بلغ  

ألف دوالر منذ بدایة أبریل حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل  ٥٠٧٫٠٣
 ألف دوالر خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.  ٢٢٦٫٣٣

  المصدر:مباشر
  

  

  

 بولفارا تعلن إنھاء إضراب العاملین وعودة العمل بالمصانع 
فاوض مع  قالت شركة العربیة وبولفارا للغزل والنسیج إنھ تم الت

تعمل بجمیع  العمال وإنھاء اإلضراب الذي قام بھ مجموعة منھم.
ً من  .وكان مجموعة من العمال  األمسالمصانع واإلدارات اعتبارا

قاموا بعمل إضراب واعتصام مما أدى إلى توقف مصنع واحد  
مصنعین.وبحسب البیان، تھیب   داخل الوحدة الثانیة التي تشمل

الشركة العاملین ببذل الجھد لمضاعفة االنتاج للصالح العام مما  
یعود على العاملیة والمساھمین بالخیر وإزدھار الشركة في 
مجالھا.وسجلت الشركة خالل النصف األول من العام الجاري  

ملیون جنیھ  ٥٫٣٤ألف جنیھ، مقابل  ٥٧٥صافي خسائر بلغ 
نفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت بولفارا تراجع  خسائر خالل 

ملیون   ٤٫٠٢خسائرھا إلى انخفاض مجمل خسائر الشركة من 
ملیون جنیھ خالل   ١٫٦٢إلى  ٢٠١٨جنیھ بالنصف األول من 

  المصدر:مباشر .٢٠١٩النصف األول من 

تابعة لـ"أطلس" تفشل في الحصول على تمویل بمبادرة  
  المشروعات الصغیرة 

تتمكن  قالت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة، إنھا لن 
من الحصول على تمویل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري  
للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، وذلك لتمویل الوحدات وخطوط  

 . -تابعة-اإلنتاج الخاصة بشركة أطلس للتعبئة والصناعات الغذائیة 
ً من الھیئة العامة  للتنمیة الصناعیة یفید بعدم إمكانیة  تلقت خطابا

تمویل الوحدات وخطوط إنتاج أطلس للتعبئة من البنك األھلي  
ضمن مبادرة المركزي، مع استعداده للتمویل بقرض مصرفي  
بسعر الفائدة السوقي.وأضافت أنھ سیتم العرض على أقرب مجلس  
إدارة التخاذ القرار المناسب ضمن دراسة بدائل التمویل  

.ویأتي ذلك على الرغم من إفصاح الشركة في فبرایر المتاحة
الماضي عن موافقة البنك األھلي المصري على تمویل مشروع 

بشأن تبرید وحفظ وتعبئة المواد   -تابعة-شركة أطلس للتعبئة 
الغذائیة، متوقعة الحصول على التمویل ضمن مبادرة البنك  

.ویشار  المركزي المصري خالل النصف األول من العام الجاري
أن أطلس لالستثمار تقدمت بطلب إلى البنك األھلي المصري ضمن  
مبادرة البنك المركزي المصري لتمویل المشروعات الصغیرة  
ً للبرتوكول الموقع مع ھیئة المشروعات الصناعیة   والمتوسطة طبقا
وذلك لتمویل الوحدات وخطوط اإلنتاج الخاصة بشركة اطلس  

وقالت الشركة في یونیو من العام  للتعبئة والصناعات الغذائیة.
إلى   ٦٠الماضي، إنھا تتفاوض مع البنك األھلي لتمویل ما بین 

 ٥٤من التكالیف االستثماریة المبدئیة المقدرة للمشروع بقیمة  ٪٧٥
تم تخصیص وحدة صناعیة لشركة أطلس فارمز ملیون جنیھ، 

بمدینة السادات بمجمع المصانع   -التابعة- لالستثمار الزراعي 
الجاھزة التراخیص، باإلضافة إلى وحدة أخرى ألطلس للتعبئة  

.وتحولت الشركة خالل النصف األول  -تابعة-والصناعات الغذائیة 
تراجع اإلیرادات،  للخسائر على أساس سنوي؛ نتیجة  ٢٠١٩من 

ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة  ٢٫١٦وحققت خسائر بلغت 
ألف جنیھ في الفترة   ٧٠٤٫٧، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩في یونیو 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت  ٢٠١٨المقارنة من 
  ١٫٣إیرادات الشركة خالل النصف األول من العام الجاري إلى 

ملیون جنیھ في النصف   ٤٫٦یھ، مقابل إیرادات بلغت ملیون جن
 المصدر:مباشر .٢٠١٨المقارن من 



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
 البورصة: ال أحداث سلبیة تؤثر على األداء بعد الھبوط الحاد.. شركات 

قالت إدارة البورصة في بیان لھا الیوم الثالثاء، إنھا تلقت إفصاحات من 
غالبیة الشركات المقیدة البورصة تفید بعدم وجود أي أحداث غیر معلنة 
من شأنھا التأثیر السلبي على األداء المالي والتشغیلي، وھو ما یتزامن مع  

رصة بمنتصف تعامالت الیوم.وأضافت أن غالبیة ھبوط حاد للبو
الشركات المقیدة العاملة في القطاع السیاحي أكدت أیضا بعدم تأثرھا سلبا  
بإغالق شركة توماس كوك البریطانیة للسیاحة والسفر.ویأتي ذلك بعد أن  
طالبت إدارة البورصة، یوم الثالثاء، جمیع الشركات المقیدة بسرعة 

ث من شأنھا التأثیر السلبي على أدائھا، "وذلك في اإلفصاح عن أي أحدا
ضوء العمل االعتیادي الذي تقوم بھ البورصة"، كما خاطبت الشركات  
المقیدة العاملة في القطاع السیاحي لإلفصاح عن مدى تأثرھا بإغالق  
ً من إدارة  شركة توماس كوك.وقالت البورصة: "تأتي ھذه الخطوة حرصا

تثمرین في تكوین صورة واضحة حول وضع  البورصة على مساعدة المس
كافة الشركات المقیدة، وتمكینھم من بناء قراراتھم االستثماریة بشكل سلیم  
بناءً على معلومات حقیقیة".وتشھد البورصة تراجعا حادا حتى منتصف 
تعامالت الیوم، لتواصل انخفاضھا للجلسة الثالثة على التوالي، حیث  

، وخسر رأس المال السوقي ٪٤٫٠٥یوم ھبطت حتى اآلن خالل جلسة ال
  المصدر: مصراوى ملیار جنیھ. ٢١٫٢نحو 

مدبولي یتابع مع وزیر المالیة إجراءات خفض الدین المحلي وعجز 
    الموازنة

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئیس الوزراء، مع الدكتور محمد معیط،  
ترة الحالیة، وزیر المالیة، أھم المؤشرات االقتصادیة والمالیة خالل الف

أن   .٢٠١٩/٢٠٢٠وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالى 
ً فى أدائھ،  مؤخراً شھد االقتصاد المصرى  ً ملحوظا بشھادة  وذلك تحسنا

العدید من المؤسسات الدولیة العاملة في ھذا الصدد نتیجة لما تتبناه الدولة  
من برامج اقتصادیة واجتماعیة ساھمت وبقدر كبیر فى تحقیق تلك النتائج 
الطیبة، وھو ما یجب الحفاظ والبناء علیھ عن طریق ما یحدث من إعادة  

لعامة للدولة، بما یسھم فى تحقیق المستھدفات  ھندسة الموازنة ا 
ً حول أھم   المطلوبة.وخالل اللقاء، استعرض وزیر المالیة تقریرا
ً إلى أن أحدث المؤشرات   المؤشرات االقتصادیة والمالیة، مشیرا
ً في ھیكل النمو واستدامتھ، وھو ما   ً كبیرا االقتصادیة أوضحت تحسنا

مل الجدیدة، وترتب علیھ خفض  انعكس على توفیر المزید من فرص الع
تستھدف  ٢٠١٩/٢٠٢٠معدالت البطالة.وأضاف أن موازنة العام المالى 

تحقیق زیادة في معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى اإلجمالى وكذا معدل  
النمو الحقیقى لنصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى، وذلك عن طریق  

صادرات، واالستثمارات، وكذا  العمل على زیادة نسبة مساھمة صافى ال
ً كنسبة من الناتج المحلى االجمالى.وفیما یتعلق   معدالت االدخار ایضا
بتطور أھم المؤشرات المالیة، أوضح وزیر المالیة أن البیانات المبدئیة 
  ً تشیر إلى توقع انخفاض معدالت العجز الكلى من الناتج المحلى، مضیفا

النمو المحققة ساھمت فى خفض  أن اجراءات الضبط المالى ومعدالت 
دین أجھزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى االجمالى، مقارنة 
ً انخفاض خدمة الدین  ً إلى أنھ من المتوقع ایضا باألعوام السابقة، مشیرا
كنسبة إلى إجمالى المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى، فى 

زولى.وأضاف وزیر المالیة: من ضوء جھود وضع الدین على مسار ن

  
  زى قد ال یخفض الفائدة یوم الخمیس  جولدمان ساكس: المرك

ألقت التراجعات الكبیرة فى سوق األسھم أمس األحد بظاللھا على 
احتمالیة إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة یوم الخمیس المقبل فى 
ظل حالة عدم الیقین بشأن تأثیر االحتجاجات األخیرة.وحذرت وكالة 

یضر بسمعة البالد بین “بلومبرج” من أن تواصل االحتجاجات قد 
المستثمرین فى األسواق الناشئة وخاصة بعد تراجع مؤشر البورصة 

أمس األحد وھو األكبر منذ  ٪٥٫٣” بنسبة ٣٠الرئیسى “إى جى إكس 
.وتوقع فاروق سوسة، من بنك “جولدمان ساكس”، أن ٢٠١٦یونیو عام 

بیئة البنك المركزى قد ال یخفض الفائدة یوم الخمیس المقبل بسبب ال
غیر المستقرة، وقال إن ازدیاد عدم الیقین السیاسى سوف یزید التأثیر 
السلبى على األصول المصریة.وقال البنك االمریكى، إنھ فى حال 

نقطة أساس،  ١٠٠ھدوء التوترات قد یخفض المركزى الفائدة بمقدار 
وأضاف سوسة، إن سوق السندات سواء المقومة بالعملة المحلیة أو 

سوف یخضع لضغوط فى األیام المقبلة، ولكنھ أوضح أن البنك األجنبیة 
“متفائل”، بأنھ لن یكون ھناك تأثیر لالحتجاجات على العملة 
المصریة.وارتفعت احتماالت خفض البنك المركزى للفائدة للمرة الثانیة 
ً بعد تراجع التضخم ألدنى مستویاتھ منذ سنوات،  على التوالى مؤخرا

مواتیة بعد خفض الفائدة على الدوالر األمریكى مرتین والبیئة العالمیة ال
متتالیتین، وإقدام عدد متزاید من البنوك المركزیة على خفض الفائدة 
على عمالتھا.وفى الوقت الذى یتوقع فیھ المحللون، أن معدل 
ا األسبوع الحالى، فإن شركة “نعیم” للوساطة  ً االضطراب سیظل مرتفع

األسھم المصرفیة مثل البنك التجارى الدولى المالیة تقترح التحول إلى 
وكریدى أجریكول، وشركة التبغ المحلیة، الشرقیة للدخان بینما یتوقع 
ا آخر فى سعر الفائدة.وأوضح جمیل أحمد،  بنك أبوظبى التجارى خفضً
ا للغایة”،  المحلل لدى “إف إك تى إم” أن أداء یوم األحد كان “غریبً

تى ذلك الحین على أنھا شرارة ساطعة حیث كان یُنظر إلى البالد ح
، وأضاف: “منذ أن تفوقت أسھم مصر على ٢٠١٩للمنطقة فى عام 

نظیراتھا اإلقلیمیة العام الحالى فقد تقود االحتجاجات المستثمرین لجنى 
األرباح”.وتوقعت مونیكا مالك، المحللة فى بنك أبوظبى التجارى، أن 

نقطة  ١٠٠ر الفائدة بمقدار یقوم البنك المركزى المصرى، بخفض أسعا
أساس فى اجتماع الخمیس المقبل، وأضافت أن خلفیة التضخم وتخفیف 
القیود النقدیة العالمیة توفران مساحة لخفض البنك المركزى ألسعار 
الفائدة.وتوقعت مالك، أن تستمر مصر فى جذب تدفقات رأس المال 

ة مقارنة األجنبى، حیث التزال معدالت الفائدة الحقیقیة مرتفع
باالقتصادات المتقدمة واالقتصادات الناشئة.وقال آرون لیزلى جون، 
المحلل لدى “سینشرى” المالیة، إن المستثمرین یكرھون عدم الیقین 
ولذلك اندفعوا نحو الخروج، مما أدى إلى انخفاض مؤشر “إى جى 

ً من أفضل ٣٠إكس  ”.وقبل تراجع المؤشر فى جلسة األحد، كان واحدا
ت أداء بین أقرانھ الرئیسیین الذین تتبعھم وكالة “بلومبرج” مؤشرا ٤

على مستوى العالم العام الحالى بالدوالر، حیث رحب المستثمرون 
باإلصالحات التى سمحت بالنمو االقتصادى وسط انخفاض أسعار 

    المصدر: صحیفة البورصةالفائدة.

  
  



 

 

المستھدف العمل على زیادة االستثمارات الحكومیة الممولة من الخزانة 
العامة، وذلك فى إطار تنفیذ خطة الدولة لالرتقاء بمستوى الخدمات العامة 
وتطویر البنیة التحتیة، وكذا العمل على زیادة االستثمارات االجنبیة، 

ة، باالضافة إلى صافى االحتیاطى من وحصیلة الصادرات غیر البترولی
النقد األجنبى.وفى نھایة االجتماع، كلف رئیس الوزراء ببلورة ما تم  
عرضھ من رؤى وأفكار وخطوات تنفیذیة بھدف الوصول لخطة طموحة 
لموازنة ھذا العام، فى صورة نھائیة بھدف عرضھ على الرئیس السیسى،  

  العالم الیومالمصدر:  تمھیدا لبدء التنفیذ من جانب الحكومة.

مدبولي: انخفاض سعر الدوالر یجب أن یكون لھ مردود على أسعار  
    السلع

  ً عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، الیوم، اجتماعا
لمتابعة توافر السلع المختلفة للمواطنین، وكذا مستویات األسعار في 

مصیلحي، وزیر التموین السوق المصریة؛ وذلك بحضور الدكتور علي 
والتجارة الداخلیة، والدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، والمھندس عمرو 
ار، وزیر التجارة والصناعة، وأحمد الوكیل، رئیس اتحاد الغرف  نصّ
التجاریة، والدكتور عماد عبد الوھاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف 

د رئیس مجلس  ّ الوزراء أنھ یوجد  التجاریة.وفي مستھل االجتماع، أك
تعاون وتنسیق مھمان مع اتحاد الغرف التجاریة، خاصة فیما یتعلق بتوافر 
ّ إلى أن زیادة المعروض سیسھم في تحقیق   السلع الغذائیة للمواطنین، الفتا
د الدكتور مصطفى مدبولي  التوازن المطلوب في مستویات األسعار.وشدّ

رة یجب أن یكون لھ مردود  على أن انخفاض سعر الدوالر في الفترة األخی
على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحریك أسعار المنتجات البترولیة 
ً في ظل  في الفترة األخیرة لن یؤثر بصورة كبیرة على األسعار أیضا
توافر السلع األساسیة بمخزون كبیر، وزیادة المعروض عن الطلب.من 

لتجاریة، إلى أنھ تم عقد  جانبھ، أشار أحمد الوكیل، رئیس اتحاد الغرف ا
اجتماع مشترك مع وزیر التموین بحضور كبار المنتجین، وممثلي قطاع  
النقل البري لمناقشة إمكانیة تحمل أكبر قدر ممكن من زیادة التكلفة وذلك  
خالل الربع األول من السنة المالیة، كما تم االجتماع مع كل المستوردین 

ود أي زیادة في األسعار خالل الفترة والمنتجین، وتم االتفاق على عدم وج
ه الوكیل إلى وجود انخفاض في القوة الشرائیة بعد شھر  ّ الحالیة.ونو
رمضان بعد تخزین السلع التي تم توفیرھا بخصومات كبیرة في مبادرة 
ً إلى أن ذلك تواكب مع وجود وفرة كبیرة في  "أھال رمضان"، مشیرا

ً عن استقرار أسعار العمالت   الخضر مما أدى لخفض أسعارھا، فضال
ً بمكون أجنبي  األجنبیة وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محلیا
  ً ً ونوعا مستورد بتلك األسعار.وأشار إلى أنھ من المھم توافر السلع كما
ً :إذا   وجغرافیا، وھو ما یخلق المنافسة وبالتالي تستقر األسعار، مضیفا

نجد أن األسعار قد ثبت   ٢٠١٩ بعام  ٢٠١٨قارنا أسعار المستھلك في 
معظمھا، بل انخفض بعضھا رغم زیادة أسعار النقل والمحروقات  
والكھرباء أكثر من مرة خالل تلك الفترة.وخالل االجتماع، اقترح الدكتور 
عماد عبد الوھاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجاریة، إحیاء  

ً ذلك  مھرجان السیاحة والتسوق مرة آخرى، لما لھ من ف وائد كبیرة، مبررا
بأن السوق لدینا یتمیز بالجاذبیة، وتوجد بھ إتاحة لكل المنتجات  
والبضاةئع.وكشف وزیر التموین عن أنھ تم التنسیق مع شركة عالمیة 
بھدف الترویج لمھرجان السیاحة والتسوق، على أن تجري إقامتھ في 

    نوفمبر المقبل في األسكندریة.

  

 

اإلصالح "المالیة": موازنة "البرامج واألداء" إحدى أدوات 
   االقتصادي بمصر

أكدت وزارة المالیة المصریة، أن الحكومة المصریة تحرص على 
تطبیق موازنة "البرامج واألداء"؛ باعتبارھا إحدى أدوات اإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي التي بدأت إرساء دعائمھا خالل العام المالي 

إرساء دعائم .وأضافت المالیة في بیان الیوم الثالثاء، إن ٢٠١٧-٢٠١٦
اإلصالح یتضمن وضع برامج رئیسیة وفرعیة لكل منھا مؤشرات 
قیاس أداء دقیقة وقابلة للتنفیذ بجدول زمني محدد، تساعد في اتخاذ 
القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفھ، وذلك في إطار رؤیة 

لبي ٢٠٣٠مصر  ُ .وأوضحت المالیة، أن أھداف التنمیة المستدامة لت
ت المواطنین وترتقي بمستوى معیشتھم، بما یُسھم في ضبط احتیاجا

األداء المالي، ورفع كفاءة اإلنفاق الفعلي باالستغالل األمثل لموارد 
الدولة، وفق األولویات المحددة التي یفرضھا الواقع.من جانبھ، قال 
رئیس اإلدارة المركزیة للموازنة العامة بوزارة المالیة، إنھ من المقرر 

دلیل استرشادي» حول آلیات تطبیق موازنة البرامج واألداء؛ إعداد « 
بما یساعد في التنفیذ األمثل لھا.وأضاف محمد السبكي، أن ربط صرف 
االعتمادات المالیة ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقیقة، وقد تم 
إنشاء وحدتین إحداھما بوزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

زنة البرامج واألداء، واألخرى بوزارة المالیة لتطبیق لتطبیق خطة موا
ً یضم  ً مصریا ومتابعة تنفیذ موازنات البرامج واألداء،وأوضح أن وفدا
ممثلین عن وزارتي المالیة والتخطیط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس 
 ً ً التي التقى خاللھا عددا النواب، استعرض في زیارتھ ألمریكا مؤخرا

منھم ممثلو البنك الدولي، التجربة المصریة في التحول من المسؤولین و
التدریجي لتطبیق موازنة البرامج واألداء خالل الثالث سنوات الماضیة 
واطلع على تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة في ھذا الشأن، وبحث 
سبل تبادل الخبرات.وأضاف أن جولة الوفد المصري بأمریكا، التي 

إصالح واستقرار االقتصاد الكلي الممول من تأتي في إطار مشروع 
الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، شملت عقد لقاء مع مكتب الموازنة 
بوالیتي میریالند، وبنسلفانیا لالطالع على تجربتھما في تطبیق موازنة 
"البرامج واألداء".ولفت إلى أن ممثلي وزارة المالیة خالل اجتماعھم 

عرضوا كیفیة تطبیق موازنة «البرامج واألداء» مع البنك الدولي، است
»، واطلعوا على تجربة دولتي كینیا Gfmisمن خالل منظومة «

وجنوب أفریقیا في ھذا المجال.وأوضح أنھ سیتم خالل الفترة القلیلة 
المقبلة بلورة رؤیة مشتركة بین وزارتي المالیة والتخطیط ولجنة 

التعاون المثمر مع الوكالة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتعزیز 
  األمریكیة للتنمیة الدولیة، وتحدید البرنامج التنفیذى للمرحلة المقبلة. 

  المصدر:مباشر

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  الجارد: التھدیدات التجاریة ھي أكبر عقبة أمام االقتصاد العالمي  

قالت كریستین الجارد الرئیسة القادمة للبنك المركزي األوروبي في مقابلة  
تلفزیونیة أذیعت یوم االثنین إن التھدیدات التي تتعرض لھا التجارة ھي 

زال في  أكبر عقبة أمام االقتصاد العالمي، لكن االقتصاد األمریكي ما
،  ٢٠١١وضع جید.وأبلغت الجارد، التي ترأس صندوق النقد الدولي منذ 

شبكة تلفزیون سي.إن.بي.سي أن الرسوم الجمركیة التي فرضتھا الوالیات  
بالمئة من النمو االقتصادي  ٠٫٨المتحدة والصین من المتوقع أن تقتطع 

لى وسیكون تأثیرھا مثل ”سحابة كبیرة قاتمة“ ع ٢٠٢٠العالمي في 
االقتصاد العالمي.وفي الوقت نفسھ قالت الجارد إن االقتصاد األمریكي،  
وھو أكبر اقتصاد في العالم، یواصل النمو. وأضافت قائلة في المقابلة التي 
سجلت یوم الجمعة ”إنھ في وضع جید جدا“.وحصلت الجارد األسبوع  

ة للبنك  الماضي على مساندة من البرلمان األوروبي لتكون الرئیسة المقبل
 ٣٩٤المركزي األوروبي وھي أول امرأة تشغل ھذا المنصب. وصوت 

سبتمبر أیلول لصالح شغل الجارد للمنصب   ١٧عضوا في البرلمان في 
عضوا عن  ٤٩أعضاء رفضوا ذلك، في حین امتنع  ٢٠٦في مقابل 

التصویت. وفي یولیو اختار زعماء االتحاد األوروبي الجارد، وھي 
صة في مجال مكافحة االحتكار، لتحل محل ماریو محامیة سابقة متخص

دراجي على رأس أقوى مؤسسة مالیة لالتحاد اعتبارا من أول نوفمبر. 
وسیضفي الزعماء الصبغة الرسمیة على قرار تعیینھا لمدة ثمانیة أعوام  

.وعبًرت الجارد عن تفاؤلھا بشأن اآلفاق االقتصادیة ر في منتصف أكتوب
فیما یتعلق   ٢٠١١وصفتھ بتغیرات كبرى منذ عام ألوروبا بالنظر إلى ما 

بزیادة اإلشراف على المؤسسات المالیة وتحسین الرسملة وانخفاض  
تكالیف التمویل.لكنھا أشارت إلى أن صانعي السیاسات لدیھم اآلن حیز 
أقل إلجراء تعدیالت مالیة ونقدیة، مضیفة أن المخاطر االقتصادیة قد تأتي 

ؤ بھا“.وقالت الجارد إن أوروبا ستكون ”في وضع  ”من حیث ال یمكن التنب
جید“ إذا اتجھت منطقة الیورو صوب وحدة مصرفیة حقیقیة وعززت  
أسواق رأس المال، مضیفة أن ھناك مؤشرات إلى المضي قدما في ھذا  
االتجاه.وفیما یتعلق بشكاوى من تباطؤ وتیرة التغییر في منطقة الیورو،  

ت یستغرق وقتا أطول ألن السیاسات یجب  قالت الجارد إن اتخاذ القرارا
بلدا.وأضافت قائلة ”آمل في أال یقتصر األمر على  ١٩تنسیقھا بین 

(السیاسة) النقدیة بل یمتد إلى المالیة أیضا، فضال عن إصالحات ھیكلیة، 
حتى یمكن إطالق العنان لإلمكانات من أجل مساعدة المشروعات  

   المصدر: رویترزاالستثمار“.ومساعدة األسر على التطور والتشغیل و

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,957.00  -0.04% السعودیة 

 DFMGI 735.00 -1.06%  دبي
 ADI 8,071.00 0.02% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,480.00 -0.94% الكویت 

 BSEX 312,206.5  0.24% البحرین 
 GENERAL 31,673.00 -0.49% قطر 

 MASI 55,623.00 -1.39% المغرب 
 TUN20 146.00 0.29% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,807.77  -0.53% أمریكا 
 S&P 500 2,966.60  -0.84% أمریكا 
 NASDAQ 7,993.63 -1.46% أمریكا 

 FTSE 100 7,259.24 -0.44% لندن 
 DAX 12,307.15  -0.29% أمانیا 

 Nikkei 225 22,020.15  -0.36% الیابان 
 %0.14- 1,532.64 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %1.19- 62.39 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %1.01- 56.72 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

عوائد السندات األمریكیة تھبط مع تدھور شھیة المستثمرین 
  للمخاطرة  

ھبطت عوائد سندات الخزانة األمریكیة یوم االثنین، مجاریة سوق  
السندات األوروبیة، مع تدھور شھیة المستثمرین للمخاطرة بعد  
بیانات أضعف من المتوقع لنشاط الشركات في منطقة الیورو أذكت  

لمنطقة.وتراجعت عوائد سندات الخزانة  مخاوف من ركود في ا
أعوام وعامین إلى أدنى مستویاتھا في   ١٠عاما و ٣٠ألجل 

أسبوعین.وبدأت عوائد السندات األمریكیة بالنزول بعد مسح أظھر 
أن نشاط القطاع الخاص في ألمانیا انكمش للمرة األولى في ستة 

غیر   اعوام ونصف العام في سبتمبر.وأظھرت بیانات أیضا تباطؤا
متوقع في نشاط القطاع الخاص في فرنسا، بینما ھبط المؤشر  

نقطة من   ٥٠٫٤المجمع لمدیري المشتریات في منطقة الیورو إلى 
في أغسطس آب. وفي الوالیات المتحدة سجل مؤشر آي   ٥١٫٩

اتش إس ماركت لقطاع الصناعات التحویلیة لشھر سبتمبر أیلول 
مع متوسط التوقعات والقراءة  نقطة مظھرا تحسنا طفیفا مقارنة  ٥١

المسجلة في الشھر السابق.وھبطت عوائد سندات الخزانة األمریكیة 
بالمئة   ١٫٧٥٣بالمئة من  ١٫٧١٤القیاسیة ألجل عشر سنوات إلى 

في أواخر التداوالت یوم الجمعة بعد أن سجلت أدنى مستوى في  
  بالمئة.وتراجعت أیضا عوائد السندات ألجل ١٫٦٧٧أسبوعین عند 

بالمئة یوم الجمعة بعد أن   ٢٫١٩٨بالمئة من  ٢٫١٦١عاما إلى  ٣٠
بالمئة.وانخفضت   ٢٫١٢المست أدنى مستوى في أسبوعین عند 

بالمئة   ١٫٧١٢بالمئة من  ١٫٦٧٢عوائد السندات ألجل عامین إلى 
یوم الجمعة بعد أن ھبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في  

   ویترزالمصدر: ربالمئة. ١٫٦٤أسبوعین عند 

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٠٨/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  سھم لكل سھم اصلى  ٠٫٢٠  مرسیلیا المصریة الخلیجیة لالستثمار العقارى 
 

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

  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  مصر بنى سویف لالسمنت 
  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٦  جنیھ مصرى  ٤٫٧٥القسط الثانى   ایجیبت لھندسة التربة والصخرة واالساسات باور  

  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الثانى   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  جنیھ مصرى لكل سھم  ٤٫١٦٦٧  فودافون مصر لالتصاالت 
  ٢٠١٩/ ٢٩/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الرابع   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  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/ ٠٣/١٠  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  جنیھ للسھم  ٠٫٣٠٠  القناة للتوكیالت المالحیة 

  ٢٠١٩/ ١٠/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  جنیھ مصرى للسھم  ١  العاشر من رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة 
  ٢٠١٩/ ١٤/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/١٠  جنیھ للسھم  ٠٫٠١٧٥  المحیطات للسیاحةعبر  

  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 للخدمات الطبیة (مركز االسكندریة الطبي) 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥الثانى القسط   مصر لالسمنت قنا 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ   ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  الجیزة   - الدقي   –ش السد العالي متفرع من میدان فیني  ٢٢الشركة بمقر   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

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - الصناعات الكیماویة بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و   عادیة   اسكندریة لالدویة  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  القاھرة 

باالسكندریة بفندق رادیسون بلو الیكس ویست , محور التعمیر , طریق الساحل الشمالى    عادیة   االسكندریة للزیوت المعدنیة   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  ٢٣الكیلو 

غیر   و  عادیة  الدولیة للمحاصیل الزراعیة  ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  مارشال الجزیرة المنصورة بفندق   عادیة 

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة   عادیة   العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩
  القاھرة 

  العمرانیة الجیزة  –كومبانى بمقر نادى الشركة الشرقیة ایسترن   غیر عادیة   العامة لصناعة الورق (راكتا)   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩

  



 

 

  )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  

 (%)  

الدولي   البنك التجاري  
 (مصر) 

COMI 71.1 -6.27 5.25- 5,207,541 374,205,952 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.50 -5.23 0.61 1,921,069 31,080,356 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
9.60 -3.81 3.23- 3,220,431 30,992,838 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.32 0.08 22.91 828,328 1,082,553 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.65 0.00 30.11- 4,209,162 52,337,112 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
17.64 -3.40 17.21 680,719 11,925,533 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
40.10 -2.60 2.22- 144,586 5,861,349 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.30 -3.67 10.25- 1,001,883 11,401,033 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.00 -5.88 28.89- 63,450 518,025 14.50 8.00 2.47% 
لالسكان  مدینة نصر 

 والتعمیر 
MNHD 

4.23 -3.42 36.96- 3,039,273 12,731,548 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

1.95 -9.72 44.92- 34,810,139 69,541,784 4.30 1.95 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
14.12 -4.14 5.37 1,067,660 15,034,994 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.39 -2.39 7.94- 1,810,846 17,328,852 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.00 -0.33 37.93 276,902 3,319,934 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

5.70 -5.00 24.18 4,511,175 25,393,278 7.06 3.35 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

1.81 -4.23 16.59- 27,673,335 49,767,212 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

22.76 -4.37 24.78 735,840 16,601,197 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

99.90 2.55 15.34- 65,543 6,463,606 137.88 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

9.96 0.20 4.23- 470,134 4,633,675 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

3.75 -1.06 39.81- 1,228,002 4,602,175 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

8.24 -3.40 52.09- 2,163,008 17,878,920 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

4.84 -4.16 20.92- 3,531,643 16,969,268 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.14 -6.26 12.03- 1,902,162 11,665,878 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.80 -2.44 15.15- 1,941,101 5,439,059 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

8.14 -5.35 54.95- 5,186,977 41,614,544 23.85 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.52 -5.50 11.03- 92,867,781 48,170,832 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.70 -2.17 54.99 2,680,093 7,032,766 3.25 1.57 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

11.95 -1.89 5.47 243,382 2,897,316 15.72 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

4.56 -6.56 32.04- 1,853,930 8,507,222 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.22 -6.72 58.11- 2,438,478 5,423,742 6.19 2.15 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  شركة بریمییر من 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 
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