
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٣٠/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,315.79 3.31% 9.82% 599,034,688 207,203,589 381,242,796,437مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,022.14 4.80% -5.94% 804,778,688 466,481,533 471,242,062,702مؤشر ( 
 EGX 70 (  518.89 3.82% -25.21% 268,525,792 278,982,148 184,975,832,081مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,389.72 3.74% -19.54% 867,560,512 486,185,737 566,229,275,614مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  مساھمو أبوقیر لألسمدة یُقرون زیادة الكوبون النقدي  
   مساھمو المصریة العقاریة یعتمدون تجزئة السھم  
   مساھمو القاھرة لألدویة یُقرون توزیع أسھم مجانیة وزیادة

  الكوبون النقدي 
  مساھمو أموك یُقرون زیادة التوزیعات النقدیة  
   العربیة لألدویة یقرون توزیعات نقدیة مساھمو  
  في النصف األول   ٪٧١أرباح بایونیرز القابضة تقفز  
  لشراء فحم   ٪٥٠الحدید والصلب ترفع نسبة إنتاج البلیت إلى

  الكوك 
   توفیق: استئناف برنامج الطروحات الحكومیة تحدده بنوك

  االستثمار
  ٢٠١٩في  ٪٣٠وزیرة: توقعات بنمو قطاع السیاحة المصري  
 ملیار   ١٥الصین تستھدف مضاعفة استثماراتھا في مصر لـ

  دوالر 
   الدماطى: أسعار الفائدة بعد خفض المركزى التزال جاذبة

  للمستثمرین األجانب 
   للمستثمرین بسعر المرافق وتعدیل قانون ٍ رسالن: منح أراض

  الضرائب یعزز فرص النمو  
  یة في مصر قطاع األعمال: اتفاق نھائي لتصنیع سیارة كھربائ

  في دیسمبر  
   الوالیات المتحدة تعاقب الشركات الصینیة لمواصلة شحن

  البترول اإلیراني
  سنوات   ٥الثقة االقتصادیة بمنطقة الیورو تبلغ أدنى مستوى في

  تقریبا 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١  ١٤  ١٦٥  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  مساھمو أبوقیر لألسمدة یُقرون زیادة الكوبون النقدي 

أقرت الجمعیة العامة العادیة لشركة أبوقیر لألسمدة والصناعات  
المساھمین عن العام  الكیماویة، رفع الكوبون المقدي المقرر توزیعھ على 

ً من  ١٫٣، لیصبح ٢٠١٩-٢٠١٨المالي  جنیھ للسھم   ١٫١جنیھ للسھم بدال
المقترح.وكشفت قائمة توزیعات أرباح شركة أبوقیر لألسمدة اقتراح 

جنیھ للسھم.وأوضحت الشركة في بیان   ١٫١توزیع كوبون نقدي بواقع 
دفعتین لبورصة مصر، یوم األحد، أنھ من المقرر صرف الكوبون على 

ً للسھم.وأضافت الشركة أنھ  ٣٠بواقع  ٢٠١٩أكتوبر  ٢٤األولى في  قرشا
بواقع جنیھ لكل  ٢٠١٩دیسمبر  ٢١من المقرر صرف الدفعة الثانیة في 

سھم.وصدقت الجمعیة على القوائم المالیة السنویة وتقریر مجلس اإلدارة 
ً بلغت  ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي.وحققت الشركة أرباح ا

حتى یونیو الماضي،   ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل الفترة من یولیو  ٣٫١٥
.ویبلغ  ٢٠١٨-٢٠١٧ملیار جنیھ في العام المالي  ٢٫٤مقابل أرباح بلغت 

ً على  ١٫٨٩رأسمال الشركة  ملیار سھم، بقیمة  ١٫٢٦ملیار جنیھ، موزعا
  المصدر:مباشرجنیھ للسھم. ١٫٥اسمیة 

    تمدون تجزئة السھممساھمو المصریة العقاریة یع
)، إن الجمعیة العامة غیر AREHقالت المجموعة المصریة العقاریة (

لیصبح رأسمال الشركة  أسھم. ٥العادیة وافقت على تجزئة السھم إلى 
ً على  ٨٠المصدر بنحو  ملیون سھم بقیمة اسمیھ  ٤٠ملیون جنیھ موزعا

ً من   ١٠مالیین سھم، بقیمة اسمیة للسھم  ٨جنیھین للسھم بدال
-٦جنیھات.وأشارت الشركة إلى أن العمومیة وافقت على تعدیل المادتین 

 ٢٤٫٦٣صافي ربح بلغ الشركة سجلت   من النظام األساسي للشركة. ٧
ملیون  ٥٫٣٧ملیون جنیھ خالل النصف األول من العام الجاري، مقابل 

ً خالل النصف األول من جنی .وارتفعت إیرادات الشركة ٢٠١٨ھ أرباحا
ملیون جنیھ  ٦٩٫٧٨خالل الستة أشھر األولى من العام الجاري لتسجل 

 ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.  ٦٫٩بنھایة یونیو، مقابل 

  المصدر:مباشر

الكوبون  مساھمو القاھرة لألدویة یُقرون توزیع أسھم مجانیة وزیادة 
  النقدي 

أقرت الجمعیة العامة العادیة لشركة القاھرة لألدویة والصناعات  
الكیماویة، توزیع أسھم مجانیة ونقدیة على المساھمین عن العام المالي 

ً من  ٤توزیع سھم مجاني لكل الشركة أقرت  ٢٠١٩-٢٠١٨ أسھم تمویال
وصدقت الجمعیة على ، ٢٠١٩یونیو  ٣٠في  رصید األرباح المرحلة

حساب توزیع األرباح المقترح مع توزیع األرباح على المساھمین 
جنیھ  ٢٫٥جنیھ لیصبح  ٢٫٣والعاملین مع زیادة قیمة الكوبون النقدي من 

ً على السھم عن العام المالي الماضي وبواقع  ً عائدا ھ ملیون جنی ٢٥نقدا
بالمائة من  ١٠كحصة للعاملین ، فضال عن االحتیاطي النظامي بواقع 

 ملیون جنیھ ٥٫٨األرباح.وأقرت الجمعیة تدعیم احتیاطي التطویر بقیمة 
 ٢٠١٨ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو ٨٥٫١٧صافي ربح بلغ الشركة سجلت 

ً خالل العام  ملی ١٠٨٫٤٥، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو ون جنیھ أرباحا
المالي السابق لھ.وارتفعت إیرادات القاھرة لألدویة خالل العام المالي 

الماضي، مقابل  ملیون جنیھ بنھایة یونیو ٩٦٢٫٩٤الماضي لتسجل 
ملیون جنیھ خالل العام المالي المنصرم لھ.ولكن في المقابل  ٨٦٢٫٩٤

  ٧٣٣٫٣لعام حیث وصلت إلى ارتفعت تكلفة مبیعات الشركة خالل ا
  المصدر:مباشر.ملیون جنیھ ٦١٩٫٢٥ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 
   ١٧٫٠٧    ٢٫٤٠  القلعة 

   ١٧٫٠٦    ٤٠٫٢٠  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
  ١٢٫٢٦    ٨٫٣٣  القاھرة للزیوت والصابون 

  ١١٫٩٢    ٦٫٩٥  اسیك للتعدین 
  ١٠٫٨٩    ٩٫٤٧  حدید عز 

 

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

 -١٠٫٠٠    ٩٫٠٠   القاھرة لالسكان 
 -٩٫٩٦    ٤٫٧٠  آراب دیري 

 -٨٫٦٩    ٤٫١٠  ریكاب 
 -٨٫١٩    ٤٫٧١  جولدن تكس 

 -٥٫٠٠    ١٫١٨  االتحاد الصیدلي 

  

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

  ٠٫٦٨    ١٥٢،٨٨٢،٧٨٤  بورتو القابضة 
  ٢٫١٧    ١٠١،٠٥٧،٥٦٨  بالم ھیلز 

  ٢٫٤٠    ٨٠،٧٠٢،٣٢٨  القلعة 
  ٧٨٫٧١    ٤٩،١١٩،٨٢٨  البنك التجاري الدولي 

  ٠٫٥٨    ٤٧،٣٦٣،٨٤٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  

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

  ٠٫٦٨    ٢٣٠،٨٨٤،٣٧١  بورتو القابضة 
  ٠٫٥٨    ٨٢،٠٦٠،١٣٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٢٫١٧    ٤٧،٢٦٦،١٣٩  بالم ھیلز 
  ٢٫٤٠    ٣٤،٦٧١،٩٨٢  القلعة 

  ٠٫٣٧    ٩،٢٠٣،٤٣٢  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول

  
  

357.3

159.0

60.5

58.9

46.7

 -  100  200  300  400

العقارات

الخدمات المالیة

البنوك

االتصاالت

الموارد االساسیة
بالملیون جنیھ



 

 

  مساھمو أموك یُقرون زیادة التوزیعات النقدیة 
أموك   - أقرت الجمعیة العامة العادیة لشركة اإلسكندریة للزیوت المعدنیة 

ملیون جنیھ عن أرباح  ٤٥٢مة توزیعات نقدیة على المساھمین بقی
ً  ٣٥أن الجمعیة أقرت توزیع كوبون نقدي بواقع ٢٠١٩-٢٠١٨ قرشا

للسھم على أن یتم صرفھ على قسطین.واقترح مجلس إدارة أموك توزیع 
،  ٢٠١٩-٢٠١٨كوبون نقدي على المساھمین عن أرباح العام المالي 

ً للسھم.وبحسب البیان، من المقرر توزیع القسط األول  ٢٥بواقع  قرشا
ً من  ٢٥بواقع  ً بدءا  ٢١، لحامل السھم حتى جلسة ٢٠١٩أكتوبر  ٢٤قرشا

 ٢٧قروش في  ١٠أكتوبر المقبل، على أن یتم صرف القسط الثاني بواقع 
ً على  ١٫٢٩. ویبلغ رأسمال الشركة ٢٠٢٠فبرایر  ملیار جنیھ، موزعا
ھم، بقیمة اسمیة جنیھ للسھم. وانخفضت أرباح الشركة ملیار س ١٫٢٩
بالمائة خالل العام المالي الماضي على أساس سنوي، وبلغت   ٦٩٫٧بنسبة 
، مقابل ٢٠١٩إلى یونیو  ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو  ٤٥٠

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي السابق   ١٫٤٨أرباح بلغت 
  مباشرالمصدر:لھ.

  مساھمو العربیة لألدویة یقرون توزیعات نقدیة 
أقرت الجمعیة العامة العادیة لشركة العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة  

  ٣٫٨، بواقع ٢٠١٩-٢٠١٨مقترح توزیعات األرباح عن العام المالي 
جنیھ عائد للسھم على المساھمین والعاملین.واقترح مجلس إدارة شركة 

  ٣ة والصناعات الكیماویة توزیع كوبون نقدي بقیمة العربیة لألدوی
.وأوضحت الشركة في بیان  ٢٠١٩-٢٠١٨جنیھات عن العام المالي 

ملیون جنیھ  ٩لبورصة مصر یوم األحد، أن الجمعیة أقرت تخصیص 
بالمائة من  ١٠للعاملین في األرباح، فضال عن احتیاطیى نظامي بواقع 

 ٤٣٫١٠٣ربح بعد الضریبة بلغ صافي ربح العام.وسجلت الشركة صافي 
، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨ ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو 

ملیون جنیھ خالل الفترة نفسھا من العام المالي السابق   ٣٩٫٤٧
لھ.وصدقت الجمعیة على  القوائم المالیة السنویة وتقریر مجلس اإلدارة 

 ٦٠رأسمال الشركة ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي.ویبلغ 
ً على  جنیھات   ١٠مالیین سھم، بقیمة اسمیة  ٦ملیون جنیھ، موزعا

  المصدر:مباشرللسھم.

  في النصف األول   ٪٧١أرباح بایونیرز القابضة تقفز 
أظھرت القوائم المالیة المجمعة المدققة لشركة بایونیرز القابضة  

، ارتفاع  ٢٠١٩أشھر األولى من لالستثمارات المالیة، خالل الستة 
بالمائة على أساس سنوي.وأكدت   ٧٠٫٧صافي األرباح بنسبة 

  ً الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أنھا حققت أرباحا
ملیون   ٦٤١٫١ملیار جنیھ مقابل أرباح بلغت  ١٫٠٩مجمعة بقیمة 

.وأوضحت الشركة في بیان،  ٢٠١٨جنیھ خالل نفس الفترة من عام 
بالمائة خالل الستة أشھر األولى   ٧٧٫٤داتھا ارتفعت بنحو أن إیرا 

ملیار جنیھ   ٣٫٨٩٢ملیار جنیة مقابل  ٦٫٩٠٣، لتسجل ٢٠١٩من 
.وأرجعت الشركة ارتفاع األرباح  ٢٠١٨خالل نفس الفترة من عام 

لزیادة ایرادات النشاط الصناعي خالل النصف األول من عام  
ملیار   ٢٫٠٥اعي إلى ، حیث ارتفعت ایرادات النشاط الصن٢٠١٩

.وأكدت  ٢٠١٨ملیار جنیھ في نفس الفترة في عام  ١٫٥٥٢جنیھ من 
 ٢٫٨الشركة، حدوث قفزة في إیرادات النشاط العقاري لیسجل 

،  ٢٠١٨ملیار جنیة للفترة المقابلة لھا عام  ٢٫٣ملیار جنیھ من 
  ٣٥٩٫٧إضافة لتراجع المصروفات العمومیة و التسویقیة  إلى 

.وعن ٢٠١٨ملیون جنیھ  الممثالة في  ٤٩٣مقابل ملیون جنیة  
القوائم المستقلة خالل النصف األول من العام الجاري، فقد تحولت  

  ٩٫٨٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح  ١٢٤٫٣الشركة للخسائر بقیمة 
ملیون جنیھ خالل الفترة المقارنة قبل عام.یشار أن أرباح بایونیرز 

بالمائة،   ٢٢٫٩الجاري، بنسبة ارتفعت خالل الربع األول من العام 
ملیون جنیھ، مقابل صافي   ٤٥٦٫٧٩٥على أساس سنوي، لتحقق 

ملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام   ٣٧١٫٦٧٨ربح بلغ 
  المصدر:مباشرالماضي.

لشراء فحم   ٪٥٠الحدید والصلب ترفع نسبة إنتاج البلیت إلى 
 الكوك 

)،  IRONوالصلب المصریة (وافق مجلس إدارة شركة الحدید   
من المربعات   ٪٥٠إلى  ٪٢٥على زیادة نسبة إنتاج الشركة من 

(البلیت) للعمالء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة 
النصر لصناعة الكوك والكیماویات األساسیة الالزم لتشغیل 
األفران العالیة بالشركة.یذكر أن شركة الحدید والصلب المصریة،  

  -إیرادات خالل أول شھرین من العام المالي الجارى (یولیو حققت
ملیون جنیھ، وحققت الشركة مبیعات   ١٨٧٫٨٦أغسطس) بلغت 

المصدر: الیوم  ملیون جنیھ. ١٢٤٫١٦خالل شھر یولیو الماضى سجلت 
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  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  الحكومیة تحدده بنوك االستثمارتوفیق: استئناف برنامج الطروحات 

قال ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، إن بنوك االستثمار ھي من 
سیحدد موعد استئناف برنامج الطروحات الحكومیة بالتعاون مع لجنة 
الطروحات الحكومیة التي ستتأكد بدورھا من عدم وجود ما یعیق تنفیذ أي 

ح فرع مطور لمول صیدناوي طرح وقتھا.ونفى توفیق على ھامش افتتا
بالعتبة، تصریحھ بتحدید موعد قریب لطرح أي شركة حكومیة بالبورصة 
قائال: “بنوك االستثمار تنھي عملھا ثم تتأكد لجنة الطروحات من أن موعد  
ا ثم یتم الطرح”.ونقلت “البورصة” عن الوزیر نھایة  الطرح مناسبً

حات الحكومیة، إلى أغسطس الماضي، سبب عدم استئناف برنامج الطرو
وجود مشكلة قانونیة إجرائیة بسیطة یجرى العمل علیھا بمجرد انتھائھا  
سیتم الطرح.وكشفت مصادر قریبة الصلة ببرنامج الطروحات، بوقت  
سابق أن عقود إسناد طرح شركات قطاع األعمال، وخدمات االستشارات  

ى مجال  الخاصة بالطرح، والعقود التى تبرمھا الشركات محل الطرح ف
ً للمادة  من القانون  ١١أعمالھا یجب مراجعتھا من قبل مجلس الدولة، وفقا

والخاص بشركات قطاع األعمال.وتنص على مراجعة مجلس الدولة   ٢٠٣
لنماذج العقد االبتدائى والنظام األساسى الخاضعة للقانون.وأضافت  

ً موحداً   لعقود  المصادر، أن وزارة قطاع األعمال العام كانت تعد، نموذجا
إدارة طرح الشركات العامة سواء مع بنوك االستثمار أو الشركات  
االستشاریة القانونیة والمالیة، وأى التزامات، أو عقود خاصة بالطرح،  
لتسریع وتیرة الطروحات، وأن «اإلسكندریة لتداول الحاویات»  
أكثرشركات برنامج الطروحات الحكومیة جاھزیة للطرح، دون تحدید  

كما كشفت مصادر لـ “البورصة”، أن مجلس الدولة لم ینتھي .أجل زمنى
بعد من دراسة المقترح المقدم من لجنة الطروحات الحكومیة بشأن عقود  
موحدة للخدمات االستشاریة مع بنوك االستثمار مدیر طرح 
الشركات.على الجانب األخر، قال توفیق، إن قرار البنك المركزي 

حیث یحمل العدید من الرسائل المھمة بتخفیض سعر الفائدة إیجابي، 
ا أن أسعار الفائدة ال تزال مرتفعة نوعا ما، وأن   ً لتشجیع االستثمار، مضیف

  صةالبورجریدة  المصدر:ھناك حاجة لمزید من الخفض.

الدماطى: أسعار الفائدة بعد خفض المركزى التزال جاذبة للمستثمرین 
  األجانب 

ھر الدماطى أن خفض البنك  ترى الخبیرة المصرفیة وا?قتصادیة س
المركزى أسعار الفائدة خالل اجتماع لجنة السیاسة النقدیة األسبوع  

نقطة أساس یستند على مجموعة أسس تتضمن  ١٠٠الماضى بواقع 
سنوات الماضیة.وقرر  ٣انخفاض التضخم ألدنى مستویاتھ خالل فترة 

سبوع  البنك المركزى فى اجتماع لجنة السیاسات النقدیة بنھایة األ
، لتنخفض الفائدة  ١الماضى، خفض أسعارالفائدة األساسیة على الجنیھ %
واإلقراض   ١٣٫٢٥على اإلیداع للیلة واحدة لدى البنك المركزى إلى %

.وأضافت فى حوار لـ  ١٣٫٧٥والعملیة الرئیسیة % ١٤٫٢٥%
«البورصة»، أن تراجع معدالت التضخم یرجع إلى ارتفاع معدالت النمو 

ً عن تراجع ا?قتصادى وت طبیق برنامج إصالحى اقتصادى متكامل، فضال
ً،   ٢٫٥العجز فى المیزان التجارى إلى الناتج المحلى لمستوى % حالیا

مبینة أن التراجع بمعدالت التضخم سیؤدى لتقلیل معدالت  
ً  ٢٫٥االقتراض.وذكرت الدماطى، أن خفض أسعار الفائدة بواقع % وفقا

لسیاسة النقدیة سیؤدى إلى تشجیع جمیع لالجتماعین المتتالیین للجنة ا 
القطاعات االقتصادیة، نتیجة تقلیل تكلفة التمویل األمر الذى سیساعد  
الشركات المحلیة واألجنبیة على ضخ مزید من ا?ستثمارات بالسوق  

  
  ٢٠١٩في  ٪٣٠المصري وزیرة: توقعات بنمو قطاع السیاحة 

 ٣٠بنحو  ٢٠١٩توقعت وزیرة السیاحة المصریة، نمو القطاع في عام 
بالمائة، خاصة في ظل تعافي معدالت السیاحة الوافدة إلى مصر خالل 
الفترة الماضیة.وأضافت رانیا المشاط، في مقابلة تلیفزیونیة مع 

ً للغایة لقطاع السیا ٢٠١٨بلومبرج، أن عام  ً جیدا حة ونما كان عاما
.وقالت المشاط، إن ٪٣٠بمعدالت تقترب من أعلى مستویاتھ عند 

، وأنھ یسیر في اتجاه إیجابي.وأوضحت  ً التعافي في القطاع كان كبیرا
بالمائة من  ١٥أن قطاع السیاحة مھم للغایة لالقتصاد المصري ویشكل 

الناتج المحلي اإلجمالي.وذكرت وزیرة السیاحة، أن إفالس توماس 
یؤثر على مصر وحدھا وإنما على القطاع العالمي بأكلمھ، كوك لن 

موضحة أن بالدھا قامت في السنوات القلیلة الماضیة باالستثمار في 
تنویع األسواق التي یأتي منھا السائحون.وأضافت المشاط، أن السائحین 
البریطانیین ال یمثلون سوى نسبة من إجمالي تدفقات السیاح من أنحاء 

بالمائة من إجمالي التدفقات السیاحیة  ٥٥التي تمثل أوروبا كلھا و
لمصر، وعلى رأسھم السیاح األلمان.وقالت إن تنوع األشكال السیاحیة 
في الدولة یفید العاملین في القطاع والسكان في األماكن المختلفة من 
حیث الوظائف والتعامل مع السائحین وكذلك تستفید الشركات الصغیرة 

  :مباشرالمصدر والمتوسطة.

  ملیار دوالر  ١٥الصین تستھدف مضاعفة استثماراتھا في مصر لـ
قال السفیر الصیني بالقاھرة، إن بالده تتطلع إلى مضاعفة استثماراتھا 

ملیار دوالر.وأضاف لیاو لي  ١٥في السوق المصري لتصل إلى 
تشانج، في تصریحات على ھامش افتتاح معرض الصین التجاري في 

"، أن حجم االستثمارات الصینیة China Trade Fairمصر "
ً إلى  ملیارات دوالر.وأوضح السفیر الصیني، أن  ٧بالقاھرة یصل حالیا

بالده تعمل على إبرام تعاقدات بین الصناع والتجار في البلدین، ضمن 
خطة لتحویل مصر إلى مركز لوجستي، عن طریق جعلھا نقطة 

ف السفیر الصیني انطالق للصادرات الصینیة في الشرق األوسط.وكش
عن إعداد بالده لوفد تجاري سیزور مصر خالل الفترة المقبلة لتعزیز 

  المصدر:مباشرالتعاون المشترك.

ٍ للمستثمرین بسعر المرافق وتعدیل قانون  رسالن: منح أراض
  الضرائب یعزز فرص النمو  

قال معتز رسالن رئیس مجلس االعمال المصرى الكندى، إن منح 
ٍ للمستثمرین بسعر المرافق من شأنھ ان یعزز فرص النمو  أراض
ویرفع من حجم المشروعات الجدیدة باعتبار ان مشكلة نقص االراضى 
وارتفاع اسعارھا كانت والزالت من اھم التحدیات التى تواجھ 

ذى كشف فیھ وزیرا الصناعة والمالیة المصنعین.یأتى ھذا فى الوقت ال 
عن نیة الحكومة اقرار حوافز جدیدة للقطاع الخاص تقضى بمنحھم 
اراضى بسعر المرافق، اضافة إلى منح المصانع معاملة تفضیلیة عند 
احتساب الضریبة العقاریة، حیث یجرى تجھیز مقترح تشریعى بشأن 

د ظھور العدید من كیفیة احتساب الضریبة العقاریة على المصانع، بع
المشاكل فى تطبیق القانون.واضاف رسالن ان حل مشكلة متأخرات 

، اضافة إلى اقرار ٢٠١١ملیار جنیھ منذ  ٢٥دعم الصادرات البالغة 
آلیة التخصیص االلكترونى لالراضى، سیفتح شھیة المستثمرین على 
التوسع، كما انھ سیعمل على جذب المزید من رءوس االموال االجنبیة 
إلى السوق.ورحب رسالن بإعالن الحكومة صیاغة قانون جدید 



 

 

وتدشین خطوط إنتاج جدیدة وزیادة معدالت اإلحالل والتجدید، مما یساھم  
الكفاءة.وأوضحت، أن ھذا التخفیض فى  فى زیادة معدالت اإلنتاجیة ورفع

اسعار الفائدة سیؤدى إلى تحسین نسب العجز بالموازنة العامة إذ أن كل 
 ١٠یساھم فى تقلیل العجز بقیمة  ١تراجع فى أسعار الفائدة بمعدل %

ملیارات جنیھ.وثمنت الدماطى على قرارات بنكى مصر واألھلى بتثبیت  
ر عند مستویاتھا الحالیة دون تخفیض  أسعار الفائدة على شھادات االدخا

ً بتغطیة احتیاجات الجانب االجتماعى  بعد قرار البنك المركزى إیمانا
للقطاع العائلى.وكان قد قال عاكف المغربى، نائب رئیس بنك مصر، 
لـ«البورصة»، إن البنك قرر تثبیت الفائدة على شھادات االدخار الثابتة، 

ً إلى أن الشھادات متغیرة  العائد فقط ھى التى انخفض علیھا الفائدة  مشیرا
ا % ، وھى نفس النسبة التى خفضھا البنك المركزى الیوم.كما قال  ١تلقائیً

یحیى أبوالفتوح، نائب رئیس البنك، إن األھلى قرر تثبیت أسعار الفائدة  
على شھادات االدخاریة ثابتة العائد، فى الوقت الذى استجابت فیھ الفائدة  

لمربوطة بالكوریدور للخفض الذى أجراه المركزى، على الشھادات ا 
وفیما یتعلق بتأثیر تراجع أسعار الفائدة على ا?ستثمارات المباشرة وغیر 
المباشرة بأدوات الدین الحكومى، قالت الدماطى، إن مصر تعد من أقل 
الدول على مستوى المخاطر على مستوى الدول الناشئة األخرى، مما  

 ١٠رین.وأضافت أن تراوح أسعار الفائدة بین یجعلھا جاذبة للمستثم
 ٢٠بالنسبة للمستثمر األجنبى بعد استقطاع نسبة الضریبة % ١١و%

الیزال تمثل أداة جذب للمستثمرین مفیدة للغایة.وأشارت إلى أن بلوغ  
ملیار دو?ر  ٢٠استثمارات األجانب بأدوات الدین الحكومى إلى مستویات 

یة ویساعد فى زیادة قویة الجنیة بجانب أن  یساھم فى وفرة العملة األجنب
دخول صنادیق استثماریة كبرى یعد اضافة اقتصادیة قویة، وقالت  
الدماطى، أن زیادة التصدیر ألفریقیا أصبح یمثل أحد الموارد ا?قتصادیة 
للعملة بجانب القطاعات األخرى كالسیاحة وقناة السویس.وأضافت أن  

ترات للتدفقات األجنبیة بالسوق المصرى الفترة الحالیة تعد من أعلى الف
نتیجة انتعاش حركة الصادرات وزیادة التدفقات لدى المصریین العاملین 
ً عن استكمال إجراءات ترشید منظومة االستیراد من  بالخارج، فضال

  خالل إحالل المنتج المصرى محل المنتج األجنبى.

  

  

  

 

للضرائب إلزالة الغموض الحالى لبعض مواد قانون ضریبة الدخل 
التى تمثل مشاكل لدى العدید من المستثمرین، وھو ما یعزز مناخ 
االستثمار ایضا، تبسیط اإلجراءات وتوحیدھا امر محفز جدا 

د ــ حسب كالم رسالن.وأكد للمستثمرین االجانب على وجھ التحدی 
رسالن أن نجاح خطة تحفیز القطاع الصناعى مرھون بحل المشاكل 
التى تواجھ القطاع الخاص، والعمل على تخفیض وإزالة جمیع العقبات 

المصدر: صحیفة  التى تواجھ المستثمرین كزیادة الرسوم وكثرة االجراءات.

   الشروق

كھربائیة في مصر في  قطاع األعمال: اتفاق نھائي لتصنیع سیارة
  دیسمبر 

قال ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، إن الوزارة تقترب من 
إعالن اتفاق نھائي مع شركة صینیة لتصنیع سیارة كھربائیة في مصر 
بحلول نھایة دیسمبر المقبل.وأضاف الوزیر في تصریحات صحفیة، 

ركة دونج على ھامش افتتاح مول صیدناوي، أن الوزارة اتفقت مع ش
فینج الصینیة على مودیالت السیارات الكھربائیة المزمع تصنیعھا في 
مصر.وأوضح "زرنا الشركة، واختبرنا مودیالت السیارات، وننتظر 
وفد فریق عمل من الشركة لزیارة مصانعنا في حلوان الشھر المقبل، 
إلجراء دراسة كاملة للمشروع، على أن یتم إعالن االتفاق النھائي 

ر دیسمبر المقبل".وتستھدف الشراكة مع شركتي النصر للسیارات أواخ
والھندسیة لصناعة السیارات التابعتین للشركة القابضة للصناعات 
المعدنیة، تصنیع سیارة كھربائیة بالكامل في مصر لخدمة السوق 
المحلي.وكان وفد من الوزارة، أجرى زیارة لعدد من مصانع شركة 

ة السیارات، مطلع الشھر الجاري، والتقى دونج فینج الصینیة لصناع
وزار الوزیر والوفد .رئیس الشركة ونائبھ وعدد من كبار التنفیذیین

المرافق، مصانع تجمیع جسم السیارات من طراز دونج فینج بمودیالتھا 
المختلفة مع التركیز على السیارات الكھربائیة بشكل خاص سواء 

، حیث تم اختبار عدد من المخصصة لالستخدام المالكي أو األجرة
السیارات الكھربائیة القابلة للتجمیع في مصر، بحسب بیان سابق من 
الوزارة.وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة مع الشركة إلنتاج 
السیارات الكھربائیة في مصر، حیث تم تقدیم عرض حول شركتى 
النصر للسیارات والھندسیة للسیارات التابعتین للشركة القابضة 

وأھم  - إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام  -للصناعات المعدنیة 
المزایا النسبیة والتنافسیة التى تتمتع بھا الشركتان في السوق 

    المصدر: مصراويالمصریة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
الوالیات المتحدة تعاقب الشركات الصینیة لمواصلة شحن البترول  

  اإلیراني
فرضت الوالیات المتحدة، عقوبات على العدید من الشركات الصینیة 
وكبار مسؤولیھا بزعم قیامھا بشحن البترول اإلیراني ما وضع عشرات  
من ناقلي الخام خارج حدود تجار الطاقة الغربیین.ذكرت صحیفة 
“فاینانشیال تایمز” البریطانیة، أن الصین برزت كواحدة من آخر 

المتبقین للخام اإلیراني، فى وقت تحاول فیھ واشنطن خفض  المشترین 
مستوى صادرات طھران إلى الصفر من خالل زیادة العقوبات.وأدرجت  
وزارة الخزانة األمریكیة، فرعین لناقالت الخام التابعة لشركة “كوسكو” 
إحدى المؤسسات الصینیة الرائدة في مجال الشحن والخدمات  

ث واستشارات الناقالت في “بوتن أند  اللوجستیة.وقال رئیس أبحا
كورینز”، إریك بروكھویزن، إن العقوبات المفروضة على فروع  

ناقلة یستخدمھا تجار  ٥٠إلى  ٤٠“كوسكو” وحدھا یمكن أن تؤثر على 
البترول الدولیون في الرحالت الطویلة.وأضاف بروكھویزن:”ربما ال  

ا إلى أن  ترغب شركات البترول الغربیة في التعامل مع ھذه   ً السفن”، مشیر
بعض الناس قد یجدون أنفسھم في صراع للعثور على سفن 
بدیلة.وأوضحت “فاینانشیال تایمز” في أغسطس الماضى أن اإلدارة 
األمریكیة تتعقب حركة الناقالت المرتبطة بشركة “كونلون” التابعة ألكبر 

بوریشن” مؤسسة نفط صینیة تدیرھا الدولة “تشاینا ناشونال بترولیوم كور 
وسط إشارات إلى أن السفن تساعد في نقل الخام اإلیراني إلى بكین في 
تحد صریح للعقوبات األمریكیة ضد طھران.وفي أغسطس الماضي، تم  
رصد ما ال یقل عن ثالث صھاریج مرتبطة بشركة “كونلون” تتعامل مع  
السفن اإلیرانیة منذ شھر مایو من خالل صور األقمار الصناعیة.وتعد  

وسكو” أكبر شركة شحن في العالم بحموالت ثقیلة الوزن، بعد الدمج “ك
سفینة تحت سیطرتھا   ١٠٠٠مع منافستھا “تشاینا شیبینج”، مع أكثر من 

وھدفھا العام یتمثل فى القیام بعولمة االقتصاد الصیني.ولم تعلن الشركة 
م الرد الفورى لطلب التعلیق على العقوبات األمریكیة.. لكن متحدثا باس

وزارة الخارجیة الصینیة، قال إن بكین تعارض مثل ھذه اإلجراءات.وفي 
یولیو الماضى أصدرت الوالیات المتحدة العقوبات األولى ضد شركة 
صینیة ألنھا تخطت فترة السماح التى أتاحتھا واشنطن للصین بمواصلة  
شراء النفط اإلیراني.أشارت الصحیفة البریطانیة، إلى أن العقوبات  

یكیة ستجبر الشركات الغربیة على تجنب استخدام ناقالت “كوسكو” األمر 
التي تغطیھا القیود خشیة أن تكون مستھدفة بالعقوبات .ویعتقد المحللون 
أنھ من غیر المرجح أن تتوقف الصین على الفور عن استیراد الخام  

 جریدة البورصةالمصدر: اإلیراني، رغم الضغوط األمریكیة.

  االسواق العربیةمؤشرات   

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,971.00  -0.10% السعودیة 

 DFMGI 721.00 1.01%  دبي
 ADI 8,055.00 0.34% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,429.00 -0.73% الكویت 

 BSEX 5,696.10 -0.29% البحرین 
 GENERAL 32,235.00 0.51% قطر 

 MASI 49,168.00 -0.15% المغرب 
 TUN20 2,440.00 -0.32% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,820.25  -0.26% أمریكا 
 S&P 500 2,961.79  -0.53% أمریكا 
 NASDAQ 7,939.63 -1.13% أمریكا 

 FTSE 100 7,425.35 -0.01% لندن 
 DAX 12,380.94  0.75% أمانیا 

 Nikkei 225 21,755.84  -0.56% الیابان 
 %0.29- 1,494.17 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.55- 61.46 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.27- 55.75 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

سنوات   ٥الثقة االقتصادیة بمنطقة الیورو تبلغ أدنى مستوى في 
  تقریبا 

أظھرت بیانات رسمیة یوم الجمعة أن المعنویات االقتصادیة  
بمنطقة الیورو ھوت في سبتمبر أیلول مع ضغط التوترات التجاریة  
على الثقة في الصناعة، على الرغم من أن المعنویات تحسنت في  

دد المخاوف بشأن امتداد التراجع إلى أكبر  قطاع الخدمات، مما یب
قطاع اقتصادي بالمنطقة.وقالت المفوضیة األوروبیة إن مؤشرھا  
الشھري للمعنویات االقتصادیة في دول منطقة الیورو البالغ عددھا  

دولة انخفض في سبتمبر أیلول إلى أدنى مستویاتھ في نحو   ١٩
ویفوق  في أغسطس. ١٠٣٫١نقطة من  ١٠١٫٧خمس سنوات عند 

  ١٠٣٫٠االنخفاض كثیرا متوسط توقعات السوق لھبوط طفیف إلى 
نقطة، في مؤشر جدید على تباطؤ النشاط االقتصادي في منطقة 
ُظھر البیانات أن المؤشر حالیا فوق متوسطھ في   العملة الموحدة.وت
األجل الطویل بقلیل وعند أدنى مستویاتھ منذ فبرایر شباط 

ن ھبوط الثقة في منطقة الیورو  وقال مسح المفوضیة إ..٢٠١٥
ناجم عن ”تدھور كبیر“ للثقة في الصناعة، إذ تعاني المصانع  
بالمنطقة والتي تقودھا الصادرات جراء توترات التجارة  

نقطة   ٨٫٨-العالمیة.وتراجعت المعنویات في القطاع الصناعي إلى 
في أغسطس آب، وھو أدنى مستویاتھا في أكثر من ست  ٥٫٨-من 

.وفي مؤشر إیجابي، تقدمت  ٢٠١٣نذ یولیو تموز سنوات م
في أغسطس   ٩٫٢نقطة من  ٩٫٥المعنویات في قطاع الخدمات إلى 

بعد تراجعھا لثالثة أشھر على التوالي. وكان متوسط توقعات  ، 
.وفي بیان منفصل، قالت المفوضیة إن مؤشر مناخ  ٩٫٣السوق عند 

ألعمال انخفض  األعمال الذي یحدد المرحلة التي تمر بھا دورة ا
  ٠٫١٢نقطة في سبتمبر أیلول من  ٠٫٢٢-على نحو ملحوظ إلى 

شھر، مقارنة مع توقعات السوق بأنھ سیظل دون تغییر  بلق
  المصدر: رویترزیذكر.



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

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

  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  رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة العاشر من 

  ٢٠١٩/ ١٤/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/١٠  جنیھ للسھم  ٠٫٠١٧٥  عبر المحیطات للسیاحة
  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/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/١٠  جنیھ للسھم   ٠٫٣٨٥٢٩  مودرن (بیتومود - (لحدیثة للمواد العازلة 

  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  ٠٫٢٥القسط الثانى   مصر لالسمنت قنا 

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

  - ا ش طلعت حرب  ٢٨بقاعة االجتماعات الكبري بشركة النصر للتصدیر و االستیراد   عادیة   العربیة لحلیج االقطان   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  الدور الرابع  - وسط البد القاھرة 

عادیة و غیر    النیل لالدویة والصناعات الكیماویة  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  عادیة 

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة 
  القاھرة 

  - العمرانیة  - ش خاتم المرسلین  –مقر نادي العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومباني   عادیة   مصر لصناعة الكیماویات   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  الجیزة ( بجوار قاعة سید درویش ) 

عادیة و غیر    مصر للفنادق (ھیلتون)   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  قاعة القاھرة  - ریتزكارلتون فندق النیل   عادیة 

عادیة و غیر    ممفیس لالدویة والصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩
  عادیة 

  - االمیریة  –ش السواح  ٨ - بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة 
  القاھرة 

  االسكندریة  –سموحة  –بفندق ھیلتون جرین بالزا   عادیة   االسكندریة للغزل والنسیج   ٢٠١٩/ ٠١/١٠

عادیة و غیر    الصناعات الكیماویة المصریة (كیما)   ٢٠١٩/ ٠٣/١٠
  ش خاتم المرسلین العمرانیة الجیزة  –بمقر نادي العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومباني    عادیة 

عادیة و غیر    القومیة النتاج االسمنت   ٢٠١٩/ ٠٣/١٠
  عادیة 

  - ایسترن كومبانى شارع خاتم المرسلین بالعمرانیة بمقر نادى العاملین بالشركة الشرقیة 
  الجیزة 

قاعة كلیوباترا بالمركز الرئیسى المنطقة الصناعیة السادسة طریق الواحات القطع أرقام من    عادیة   الشرقیة للدخان   ٢٠١٩/ ٠٧/١٠
  ٩٨إلى   ٨٧

  السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر بمنتجع سھل حشیش   غیر عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  القاھرة   –جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥بمقر الشركة   غیر عادیة   دایس للمالبس الجاھزة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠



 

 

  )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 78.7 2.46 4.96 623,586 49,119,828 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.93 0.47 3.23 92,181 1,567,336 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.40 3.48 4.84 1,171,880 12,203,220 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.41 2.62 31.47 1,350,234 1,909,031 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

13.54 5.29 25.19- 2,270,774 30,466,738 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
19.30 4.49 28.24 863,014 16,737,170 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
41.50 2.22 1.19 105,365 4,372,749 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

12.00 2.56 4.69- 963,913 11,574,123 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.60 1.78 23.56- 2,825 24,315 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.58 6.26 31.74- 2,551,068 11,561,355 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.40 17.07 32.20- 34,671,982 80,702,328 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.50 6.16 15.67 1,182,323 18,218,004 22.40 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.97 1.84 2.25- 597,345 6,028,628 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.66 6.57 45.52 1,040,000 13,109,255 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.10 1.33 32.90 3,168,114 19,310,914 7.06 3.42 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.17 8.50 - 47,266,139 101,057,568 3.00 1.72 1.50% 
لالسكان  مصر الجدیدة 

 والتعمیر 
HELI 

25.15 6.52 37.88 927,846 23,131,380 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

103.98 4.39 11.88- 27,514 2,845,457 137.88 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.63 0.66 2.21 408,031 4,326,971 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.20 7.42 32.58- 1,928,539 8,010,457 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.34 7.60 45.70- 1,609,561 15,006,676 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.38 5.49 12.09- 6,109,122 32,662,390 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.75 4.98 3.30- 2,004,582 13,471,725 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.03 3.41 8.18- 2,807,362 8,511,949 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

9.47 10.89 47.59- 3,752,938 34,984,704 22.69 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.58 7.75 0.69 82,060,138 47,363,848 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.91 5.44 67.05 3,300,312 9,548,179 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.84 2.56 13.33 315,498 4,050,769 15.34 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.24 9.85 21.91- 2,648,714 13,558,871 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.60 6.56 50.94- 1,382,689 3,598,777 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
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