
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٢/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,496.84 1.68% 11.21% 618,748,800 100,325,074 393,250,308,096مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,068.80 1.78% -3.76% 674,951,616 148,211,608 485,340,610,560مؤشر ( 
 EGX 70 (  527.43 1.35% -23.98% 123,805,032 67,639,568 190,912,167,936مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,414.61 1.55% -18.10% 742,553,792 167,964,642 584,206,188,544مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 ُقر تجزئة القیمة االسمیة   عمومیة مصر للفنادق ت
  لیفت سالب تعتزم عرض تجزئة السھم على مساھمیھا  
   مساھمو مصر للفنادق یُقرون زیادة الكوبون النقدي  
   مساھمو مصر لصناعة الكیماویات یُقرون توزیعات نقدیة

  ومجانیة 
  مساھمو العربیة لحلیج األقطان یُقرون توزیع كوبون نقدي  
   العامة للصوامع تتحول لتسجیل خسائر  
   عمومیة “ممفیس” توافق على التصرف في مصنعھا القدیم

  بالزیتون 
  في   ٪٥٫٨مودیز: نمو االقتصاد المصري یواصل االرتفاع إلى

٢٠٢٠    
  المركزى یبدأ العمل رسمیا بمؤشر كونیا وسعر االثنین یسجل

١٣٫٣٣٦٪    
  الحكومة تدرس إحیاء استراتیجیة النھوض بصناعة السیارات  
   البنك المركزي: مصر ال تواجھ مشكلة في سداد دیونھا

  الخارجیة  
 كومة فرض ضریبة تنمیة على السیارات معیط ینفي اعتزام الح

  المستوردة والمحلیة  
   مقترحات تعدیل القیمة المضافة على طاولة النقاش باتحاد

  الصناعات المصریة
   معارك ترامب الحمائیة فى طریقھا إلى أوروبا  
  التضخم یتباطأ في منطقة الیورو على أساس سنوي في سبتمبر

  لتراجع أسعار الطاقة  

  

  ) الرئیسيEGX 30بیاني لمؤشر (رسم   

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٠  ٥٤  ١١٥  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
ُقر تجزئة القیمة االسمیة   عمومیة مصر للفنادق ت

العادیة لشركة مصر للفنادق، تجزئة القیمة قررت الجمعیة العامة غیر 
االسمیة لسھم الشركة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم  
الثالثاء، أن العمومیة اعتمدت تجزئة القیمة االسمیة لسھم مصر للفنادق  

ً من  ٥لیصبح  ً.وأضافت الشركة أن العمومیة  ١٥جنیھات بدال جنیھا
من النظام األساسي للشركة.وحققت   ٧-٦وافقت على تعدیل المادتین 

ً بلغت  ملیون  ١٧٦٫٣٩مصر للفنادق خالل العام المالي الماضي أرباحا
ملیون جنیھ بالعام المالي  ١٤٩٫٧جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

  :مباشرالمصدرالماضي.

  لیفت سالب تعتزم عرض تجزئة السھم على مساھمیھا 

صناعة البناء (لیفت سالب  قرر مجلس إدارة شركة المصریة لتطویر 
ً للجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بشأن تجزئة  مصر)، تقدیم مقترحا

أسھم.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر  ٥القیمة االسمیة للسھم على 
الیوم الثالثاء، إن مقترح مجلس اإلدارة یتضمن تجزئة القیمة االسمیة 

جنیھ  ١٫٢٤میة للسھم الواحد أسھم بحیث تصبح القیمة األس ٥للسھم على 
ً من  ً   ٤٥٫٢٦جنیھ، مع تعدیل األسھم لتصبح  ٦٫٢٠بدال ملیون سھم بدال

ملیون سھم، وبقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما ھو   ٩٫٠٥من 
ً بلغت  ٥٦٫١٢ ألف  ٢٢٨٫٦ملیون جنیھ.یشار أن الشركة حققت أرباحا

مقابل أرباح بلغت  جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، 
.وزادت إیرادات العملیات  ٢٠١٨ألف جنیھ بالفترة المقارنة من  ٣٧٫٧

  ٣٫٤ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٣٫٥بالشركة خالل الفترة إلى 
  :مباشرالمصدر .٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 

    مساھمو مصر للفنادق یُقرون زیادة الكوبون النقدي 
امة العادیة لشركة مصر للفنادق، زیادة توزیعات  قررت الجمعیة الع

)، وتوزیع ٢٠١٩-٢٠١٨المساھمین عن أرباح العام المالي الماضي (
جنیھات   ٤جنیھات للسھم، مقابل  ٥كوبون نقدي على المساھمین بواقع 

مقترح مجلس اإلدارة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  
ریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة الثالثاء، أن العمومیة صدقت على تق

، واعتمدت القوائم المالیة، وإبراء ذمة المجلس عن ٢٠١٩-٢٠١٨
الفترة.وتضمن حساب توزیع األرباح الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة 

ً على المساھمین بقیمة  ً أولیا ً   ٨٫٩١العادیة، توزیعا ملیون جنیھ، وتوزیعا
ً بنحو  ً   ٦٦اإلجمالي ملیون جنیھ لیصبح  ٥٧٫٠٩ثانیا ملیون جنیھ موزعا
جنیھات   ٥ملیون سھم، بواقع كوبون نقدي بقیمة  ١٣٫٢على عدد 

للسھم.وكان مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، اقترح توزیع كوبون نقدي 
ملیون جنیھ على المساھمین  ٥٢٫٨جنیھات للسھم بقیمة إجمالیة  ٤بواقع 

ً بلغت  عن أرباح العام المالي الماضي.وحققت مصر للف نادق أرباحا
،  ٢٠١٩إلى یونیو  ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو  ١٧٦٫٣٩

  المصدر:مباشر ملیون جنیھ بالعام المالي الماضي. ١٤٩٫٧مقابل أرباح بلغت 

   مساھمو مصر لصناعة الكیماویات یُقرون توزیعات نقدیة ومجانیة
اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة مصر لصناعة الكیماویات، حساب  

)، وإقرار ٢٠١٩-٢٠١٨توزیع األرباح عن العام المالي الماضي (
توزیعات نقدیة وأسھم مجانیة.قالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  

ملیون جنیھ على  ٣٢٫٥الثالثاء، إن العمومیة وافقت على توزیع 
ً لكل سھم، مع توزیع  ٥٠ع كوبون نقدي بقیمة المساھمین بواق  ١/٨قرشا

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٥    ٩٫٦١  دلتا للطباعة والتغلیف 
   ٩٫٩٤    ٩٫٢٩  السویس لالسمنت 

  ٩٫٩٤    ٧٫١٩  االھرام للطباعة والتغلیف 
  ٩٫٩١    ١١٨٫٤٠  مطاحن مصر العلیا 

  ٩٫٩٠    ٤٫٣٣  العبور لالستثمار العقارى 

 

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

 -٩٫٩٨    ٢١٫٢٠   الوطنیة لالسكان 
 -٩٫٣٣    ٣٫٤٠  برایم القابضة 

 -٩٫٢٠    ١٫٣٦  سبینالكس 
 -٨٫٤٩    ١١٫٠٠  وادي كوم إمبو

 -٨٫١٥    ١٤٫٢٠  المجموعة المصریة العقاریة

  

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

  ٨٠٫٠٠    ١٧٦،٤٥٨،٦٢٤  البنك التجاري الدولي 
  ١٠٫١٧    ٨٠،٤٨١،٠٩٦  حدید عز 

  ٦٫٠٥    ٣٧،٦٧١،٨٢٤  مستشفي كلیوباترا 
  ٥٫٧٩    ٣٥،٨٤٠،٠٤٠  بایونیرز القابضة 

  ٢٫٥٢    ٣٤،٥٦٨،٦٧٦  القلعة 

  

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

  ٠٫٦٧    ٢٨،٧٤٦،٠٩٥  بورتو القابضة 
  ٠٫٥٨    ٢٥،٩٢٠،٩٢٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٢٫٥٢    ١٣،٧٠٠،٠١٠  القلعة 
  ٢٫١٣    ٩،٥٨٢،٦٥٦  بالم ھیلز 

  ٠٫٣٨    ٨،٥٤٦،٩٥٠  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ً من االحتیاطي القانوني.وكان مجلس إدارة الشركة  سھم مجاني خصما
ً  ١٠٠ملیون جنیھ عن العام المالي الماضي بواقع  ٦٥اقترح توزیع  قرشا

وأضافت أن  .ملیون جنیھ بالعام المالي السابق لھ ٧١٫٥للسھم،  مقابل 
القوائم المالیة وتقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة العمومیة اعتمدت 

خالل العام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.كما قررت  
العمومیة تفویض رئیس الجمعیة في إعادة تشكیل مجلس اإلدارة على أن  
یستمر المجلس الحالي في أداء مھامھ لحین إعادة التشكیل.وكانت  

رت أن الشركة حققت خالل العام المالي الماضي المؤشرات المالیة أظھ
  ١٣٩٫٣ملیون جنیھ مقابل  ٧٨٫٥٤)، صافي ربح بلغ ٢٠١٩-٢٠١٨(

ً خالل العام المالي السابق لھ.   المصدر:مباشر ملیون جنیھ أرباحا

 مساھمو العربیة لحلیج األقطان یُقرون توزیع كوبون نقدي 
لحلیج األقطان، توزیع اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة العربیة 

قروش لكل سھم عن أرباح العام المالي الماضي  ١٠كوبون نقدي بواقع 
).وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم الثالثاء، إن  ٢٠١٩-٢٠١٨(

العمومیة صدقت على القوائم المالیة وتقریر مجلس اإلدارة عن العام  
.واعتمدت العمومیة المالي الماضي، وقررت إبراء ذمة المجلس عن الفترة
أعضاء وھم محمد   ٧انتخابات مجلس اإلدارة الجدید والتي أسفر عن فوز 

علي حسین القلیوبي، وھاني عبداللطیف، وأحمد خالد مصطفى البساطي،  
ومجدي محمود شراكي، وإبراھیم إبراھیم الصعیدي، وأحمد علي 

ج الحفناوي، وأحمد عطا عبدالعال.وكان مجلس إدارة العربیة لحلی
قروش لكل سھم عن  ١٠األقطان، اقترح في سبتمبر الماضي توزیع 

).یشار أن الشركة سجلت  ٢٠١٩-٢٠١٨أرباح العام المالي الماضي (
ملیون جنیھ خالل العام المالي الماضي، مقابل  ٣٣٫٧٣صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ.بینما ارتفعت   ٨٩٫٤٩
ملیون  ٦١٫٦ة حلیج خالل العام المالي الماضي لتصل إلى مبیعات العربی

ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق   ٣٥٫٤٨جنیھ بنھایة یونیو، مقابل 
  المصدر:مباشر لھ.

    العامة للصوامع تتحول لتسجیل خسائر
أعلن مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزین، تحول الشركة من 

-٢٠١٩الخسائر خالل أول شھرین من العام المالي الجاري (الربحیة إلى 
) على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  ٢٠٢٠

ألف جنیھ منذ بدایة یولیو  ٢٣٥الثالثاء، إنھا سجلت صافي خسائر بلغ 
ملیون جنیھ  ٧٫٨٤حتى نھایة أغسطس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 

العام المالي السابق لھ.وكانت العامة للصوامع   خالل الفترة المماثلة من 
 ٤٠ملیون جنیھ في یولیو الماضي، مقابل   ٢٫١٧سجلت صافي خسائر بلغ 

ً خالل نفس الشھر من العام  . یشار إلى أن الشركة ٢٠١٨ألف جنیھ أرباحا
ملیون جنیھ خالل العام المالي الماضي  ١٠٠٫١سجلت صافي ربح بلغ 

ً خالل العام المالي  ٩١٫٨٤، مقابل ٢٠١٩-٢٠١٨ ملیون جنیھ أرباحا
  ٥٫٤الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي بنسبة 

خالل العام   ٣٨٨٫٥٤ملیون جنیھ، مقابل  ٤٠٩٫٥١بالمائة، لتصل إلى 
  المصدر:مباشر .٢٠١٨-٢٠١٧المالي 

  

  

  

  

على التصرف في مصنعھا القدیم  عمومیة “ممفیس” توافق 
   بالزیتون

صدقت الجمعیة العامة العادیة لشركة “ممفیس لألدویة والصناعات  
-٢٠١٨الكیماویة” على القوائم المالیة عن العام المالي الماضي 

.واعتمدت تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزھا  ٢٠١٩
مجلس عن  المالي للعام المالي الماضي، وإخالء مسؤولیة ال

الفترة.كما وافقت العمومیة على التصرف بالبیع في األصول غیر  
المستغلة (مصنع الشركة القدیم بمنطقة الزیتون).وصدقت الجمعیة  
العامة غیر العادیة للشركة على استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز 

 ٪٤٥٫٦الخسائر نصف رأس المال.وتقلصت خسائر الشركة بنسبة 
ملیون جنیھ، مقارنة   ٢٥٫٤الماضي لتصل إلى  خالل العام المالي
-٢٠١٧ملیون جنیھ خالل العام المالي  ٤٦٫٧بصافي خسائر 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة من المساھمین.وزادت  ٢٠١٨
  ٣٦٧٫٧إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى 

في العام  ملیون جنیھ  ٣٤٣٫٣ملیون جنیھ، مقابل إجمالي إیرادات 
.وأرجعت الشركة تراجع خسائرھا خالل ٢٠١٨-٢٠١٧األسبق 

العام المالي الماضي إلى زیادة المبیعات وترشید النفقات.وتراجعت  
خالل العشرة أشھر األولى من العام   ٪٥٢٫١خسائر الشركة بنسبة 

ملیون جنیھ، مقارنة بصافي   ١٦٫٣المالي الجاري لتصل إلى 
ل نفس الفترة من العام المالي  ملیون جنیھ خال ٣٤٫١خسائر 
.وأرجع مجلس إدارة الشركة تراجع الخسائر خالل  ٢٠١٧-٢٠١٦

العشرة أشھر إلى زیادة حجم المبیعات واإلنتاج وترشید  
  ٩خالل أول  ٪٤٤٫٩النفقات.وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 

ملیون جنیھ، مقارنة   ١٦٫٩أشھر من العام المالي الحالي لتصل 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام   ٣٠٫٧بصافي خسائر 

.وارتفعت مبیعات الشركة خالل التسعة أشھر  ٢٠١٨-٢٠١٧المالي 
ملیون   ٢٧٣٫٩٦ملیون جنیھ، مقابل إجمالي مبیعات  ٢٨١لتصل 

جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجع مجلس  
واإلنتاج   إدارة الشركة انخفاض الخسائر؛ إلى زیادة حجم المبیعات

ملیون جنیھ   ١٢٫٤وترشید اإلنفاق.وتستھدف الشركة تحولھا لربح 
،مقابل صافي خسائر  ٢٠٢٠-٢٠١٩بالموازنة التقدیریة للعام المالي 

ملیون جنیھ خالل العام المالي الجاري، وصافي خسائر  ١٥متوقعة 
.وتستھدف الشركة إیرادات  ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون جنیھ في  ٤٦٫٧

،  ٢٠٢٠-٢٠١٩ملیون جنیھ خالل العام المالي  ٤٤١نشاط قدرھا 
ملیون جنیھ في العام المالي   ٣٤٣٫٤مقابل إجمالي إیرادات 

ً عن استثمار نحو  المصدر: صحیفة  ملیون جنیھ. ١٢٫٨الماضي، فضال

  البورصة
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
    ٢٠٢٠في  ٪٥٫٨مودیز: نمو االقتصاد المصري یواصل االرتفاع إلى 

توقعت وكالة "مودیز" العالمیة أن یصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
،  ٢٠٢٠خالل  ٪٥٫٨خالل العام الحالي، مرتفعا إلى  ٪٥٫٦لمصر إلى 

بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع 
وبرنامج اإلصالح االقتصادي.كما توقعت شركة "مودیز معدل التضخم، 

إنفیستوز سیرفیس" التابعة لوكالة "مودیز" للتصنیفات االئتمانیة العالمیة 
في تقریر لھا الیوم االثنین، أن یواصل البنك المركزي المصري سیاسة 
خفض أسعار الفائدة خالل العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم  

المستھدف.وكان الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  عن المستوى 
قد أعلن تراجع معدل التضخم خالل شھر أغسطس الماضي على أساس  

.وأشادت "مودیز" بقرار لجنة السیاسات النقدیة بالبنك  ٪٦٫٧سنوي لیبلغ 
المركزي المصري الخمیس الماضي بخفض معدالت الفائدة على اإلیداع  

في المائة  ١نقطة أساس بما نسبتھ  ١٠٠ة بواقع واإلقراض للیلة واحد
في المائة على الترتیب، كما   ١٤ر ٢٥في المائة و ١٣ر ٢٥لیصل إلى 

قررت خفض الفائدة على سعر العملیة الرئیسیة واالئتمان والخصم بواقع 
في المائة.وأكدت أن ھذا القرار یعد إیجابیا  ١٣ر ٧٥في المائة إلى  ١

حیث یعزز من ثقة مجتمع األعمال ویدفع النمو بالنسبة للقطاع المصرفي، 
االقتصادي، كما یدعم زیادة نمو االئتمان وفرص األعمال للبنوك، ما  
سیعوض الضغوط على ھوامش الفائدة الصافیة.وأضافت أن انخفاض  
أسعار الفائدة والتضخم سیشجع اإلنفاق الرأسمالي للشركات، وھو ما یدعم  

خالل تعزیز القدرة على تحمل الدیون في بدوره اإلنفاق االستھالكي من 
ظل توفر التمویل الحكومي عبر خفض فاتورة الفائدة.كما توقعت "مودیز 

في عام   ٪١٥إنفیستورز سیرفیس" ارتفاع معدالت االئتمان إلى أكثر من 
، في حین یظل الضغط على جودة األصول ضعیفا، الفتة إلى أن  ٢٠٢٠

اعتبارا من  ٪ ٤٫١اإلجمالیة بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى القروض 
    المصدر: مصراوي.٢٠١٩مارس 

 الحكومة تدرس إحیاء استراتیجیة النھوض بصناعة السیارات 
قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن الحكومة تتجھ إلعادة    

إحیاء مشروع استراتیجیة النھوض بـ صناعة السیارات، مع إدخال  
ا تعدیالت علیھا لتوئم اال ً تفاقات التجاریة الدولیة، التى تعد مصر طرف

ً عن تحفظات بعض األطراف على الصیغة القدیمة.وأوضح  فیھا، فضال
المصدر أنھ یجرى إعادة تشكیل فریق عمل بالوزارة لفتح المناقشات بشأن  
  ً كیفیة التعامل مع اختالالت النظام الجمركى للسیارات فى مصر، فضال

یز صناعة السیارات المحلیة، فى ظل تفوق  عن وضع نظام متكامل لتحف
العدید من دول الجوار، خاصة المغرب التى نجحت فى جذب أكثر من 
شركة عالمیة لالستثمار لدیھا.وقال إن االجتماعات التى ستعقد فى إطار 
الوزارة بالتعاون مع جھات أخرى ستناقش اآللیات الممكنة لدعم التصنیع 

علومات التى ستقدمھا كل جھة.وأشارت  المحلى فى ضوء الدراسات والم
على  ٣٠تقاریر أمس إلى اتجاه الحكومة لفرض رسم تنمیة بنسبة %

سى  ١٦٠٠السیارات المستوردة والمحلیة التى تصل سعتھا اللتریة إلى 
سى، مع خفض الجمارك على المستوردة من خارج االتحاد األوروبى،  

على أن یتم تعویض المنتجین  الذى یتمتع بإعفاءات كاملة منذ بدایة العام،
المحلیین فى صورة خصومات بنفس نسبة الرسم الضریبى المقترح.وأكد  
مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجیة أن ھذه المقترحات تعد إلى 
ا من استراتیجیة النھوض بصناعة السیارات التى طرحت   حد كبیر جزءً

یجیة كانت تقوم على أعوام، موضحا أن االسترات ٣فى السوق قبل نحو 

  
یسجل  االثنینالمركزى یبدأ العمل رسمیا بمؤشر كونیا وسعر 

١٣٫٣٣٦٪    

العمل بمؤشر الحد المعیارى لسعر الفائدة بدأ البنك المركزى رسمیا 
.ویمثل “كونیا” مؤشرا األمس كونیا”  - CONIAالخالى من المخاطر “

لمتوسط سعر الفائدة في لیلة واحدة للتعامالت بین البنوك في القاھرة، 
فى تعامالت األثنین.وأعلن البنك  ٪١٣٫٣٣٦وبلغ سعر المؤشر الجدید 

سطس الماضى للتوافق مع االتجاه المركزى عن المؤشر الجدید فى أغ
العالمي لتطویر حدود معیاریة ألسعار فائدة خالیة من المخاطر، مع 

“في  IBOR-االستغناء بشكل تدریجي عن الحدود المعیاریة “األیبور 
عدد من األسواق.وجاء سعر كونیا متماشیا مع أسعار الفائدة لدى البنك 

على اإلیداع  ٪ ١٤٫٢٥و ٪١٣٫٢٥المركزى حالیا، حیث تبلغ 
لعملیات السوق المفتوح  ٪١٣٫٧٥واإلقراض فى الكوریدور، و

الرئیسیة، وبلغ سعر الفائدة على تعامالت اإلنتربنك للیلة واحدة أمس 
ملیار جنیھ.  ٧٫٤.وبلغت قیمة تداوالت “كونیا” أمس ٪١٣٫٣٤٨
أسعار الفائدة الفعلیة على المعامالت بین البنوك،  CONIAویعكس 

ً خالیة من المخاطر بسبب آجالھا القصیرة للغایة.وقال والتي تكون  عملیا
البنك المركزى إن “كونیا” سیدعم تطویر وإتاحة مجموعة كبیرة من 
المنتجات المالیة أمام المشاركین في القطاع المالي، إلى جانب تعزیز 
آلیة انتقال السیاسة النقدیة وتحسین مرونة أسواق المال.أضاف أنھ تم 

المعیاري الجدید من قبل مجموعة العمل بسوق المال  تطویر الحد
المصري والتي تضم البنك المركزي وعدة بنوك تجاریة، باإلضافة إلى 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة؛ وقد تأسست مجموعة العمل 

بھدف تعزیز ورفع كفاءة  ٢٠١٨بسوق المال المصري في مارس 
بعد إطالقھ ستقوم مجموعة العمل وشفافیة أسواق النقد المحلیة، و

بالتركیز على تطویر مشتقات وأدوات مالیة تعتمد على االستعانة 
   المصدر: صحیفة البورصةبھ.

    البنك المركزي: مصر ال تواجھ مشكلة في سداد دیونھا الخارجیة

قال وكیل محافظ البنك المركزي المصري، إن بالده ال تواجھ أي 
مشكلة في سداد دیونھا والتزاماتھا الخارجیة. وأضاف رامي أبو النجا، 
ً إلى أن  أنھ یتم سداد كافة االلتزامات في مواعیدھا المحددة، مشیرا
ً على تولید موارد بالنقد األجنبي لتوفیر كافة  االقتصاد بات قادرا

اتھ، بحسب تصریحات نقلتھا وكالة أنباء الشرق األوسط.جاء احتیاج
ذلك على ھامش مشاركتھ في مؤتمر بلتون أكسیس الذي ینظمھ بنك 

صندوق  ١٧االستثمار بلتون فاینانشیال بمدینة دبي بحضور أكثر من 
استثمار إقلیمي ودولي للترویج لالستثمار في مصر.وقال وكیل محافظ 

ً على تولید موارد البنك المركزي، إن االق تصاد المصري أصبح قادرا
لتغطیة سداد االلتزامات واالحتیاجات من خالل موارد االقتصاد 
الطبیعیة مثل قناة السویس والسیاحة والتصدیر واالستثمار وغیرھا بعد 
اإلجراءات اإلصالحیة الناجحة التي تم تنفیذھا على مدار السنوات 

كزي المصري الشھر الماضي سداد القلیلة الماضیة.وأعلن البنك المر 
ً وفوائد دیون مستحقة على مصر، خالل  ٢٥نحو  ملیار دوالر دیونا

، ٢٠١٩وحتى نھایة مارس  ٢٠١٧العامین الماضیین من نھایة مارس 
فیما كان مسؤول بالبنك المركزي قد ذكر في تصریحات سابقة لوكالة 

والر ملیار د ٣٧أنباء الشرق االوسط أن مصر سددت أكثر من 
.وأضاف أبو النجا، أن ٢٠١٣التزامات خارجیة علیھا منذ ثورة یونیو 

المستثمرین األجانب باتوا أكثر ثقة في االقتصاد المصري، لیس فقط 



 

 

مبدأ الضرائب ولیس الجمارك بشكل رئیسى لعدم مخالفة التزامات مصر 
الدولیة المتعلقة بالمعامالت الجمركیة.ولفت إلى أن االستراتیجیة شھدت  

أشھر عبر اجتماعات   ٣عدة محاوالت سابقة إلحیائھا، آخرھا منذ نحو 
شاركة بعض الجھات  بین مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالیة بم

األخرى، مضیفا أنھ لم یتم االستقرار على صیغة نھائیة تتعلق بالرسوم  
التى یمكن فرضھا أو كیفیة تحفیز الصناعة المحلیة.وأوضح أن  
االجتماعات توقفت بسبب خروج عدد من مستشارى وزیر الصناعة من 
ً عن انشغال بعض المسئولین فى رحالت عمل  الخدمة، فضال

ال على توفیق، رئیس رابطة الصناعات المغذیة إن جھات  خارجیة.وق
حكومیة تعمل على تطویر استراتیجیة صناعة السیارات من خالل جمع  
المقترحات والرؤى التى تم تقدیمھا فى وقت سابق للوقوف على الصیغة 
المثلى لتطبیقھا.ولفت إلى أن االتحاد األوروبى اعترض على فكرة فرض  

ألنھ قدم تنازالت   ٣٠یارات المستوردة بنسبة %رسوم ضریبیة على الس
مقابل ھذا االمتیاز مثل السماح للمنتجات المصریة بالدخول لألسواق  
ً عن تقدیم برامج تدریبیة وتمویلیة للمصانع  األوروبیة دون جمارك فضال
المصریة من خالل برنامج تحدیث الصناعة.وأضاف أن من غیر المنطقى 

ألوروبیة وغیرھا فى المعاملة الضریبیة المساواة بین السیارات ا
والجمركیة.وأشار خالد سعد، األمین العام لرابطة مصنعى السیارات، إلى 
ا عن  ً ضرورة قیام برامج تحفیز الصناعة المحلیة على مبدأ التدرج بعید
التعجیز من خالل شروط یصعب على كثیر من المصانع التوافق معھا  

ت إلى أن الشروط التى وضعتھا استراتیجیة للتمتع بالحوافز التصنیعیة.ولف
النھوض بصناعة السیارات فى وقت سابق كانت تعجیزیة، إذ یصعب  
على المصانع الصغیرة تحقیقھا للحصول على الحوافز، خاصة أنھا كانت  

ألف سیارة أو رفع نسبة  ٦٠تربط ھذه الحوافز بوصول حجم اإلنتاج إلى 
من اإلنتاج.فى  ٢٥أو تصدیر % ٦٠المكون المحلى فى السیارات إلى %

المقابل، قال عبد المنعم القاضى، نائب رئیس غرفة الصناعات الھندسیة 
باتحاد الصناعات، إن األنباء المتداولة بشأن فرض رسوم ضریبیة على 

ا من استراتیجیة النھوض   ٣٠أنواع السیارات بنسبة % تعتبر جزءً
ا  ا بشأن ھذه األنباء  بصناعة السیارات لكن الغرفة لم تتلق خطابً رسمیً

ً عن تحدید موعد معین لتطبیقھا.المصدر: صحیفة المال    فضال

معیط ینفي اعتزام الحكومة فرض ضریبة تنمیة على السیارات  
  المستوردة والمحلیة  

نفى وزیر المالیة محمد معیط ما ذكرناه أمس بشأن اعتزام الحكومة فرض  
السیارات المستوردة ومحلیة الصنع. وقال  على  ٪٣٠ضریبة تنمیة بنسبة 

معیط، في تصریحات لموقع األھرام أوتو، إنھ ال نیة لفرض أیة ضرائب  
   المصدر: إنتربرایزجدیدة، وال زیادة أیة رسوم جمركیة على السیارات.

 

بسبب اإلجراءات اإلصالحیة التي تم تنفیذھا، ولكن بسبب عدة عوامل 
ساھمت في اكتساب ھذه الثقة أبرزھا الشفافیة والوضوح من جانب 

المصریة مع الشعب المصري ومع مجتمع االستثمار بطبیعة  الحكومة
المشكالت والتحدیات واإلجراءات التي كان سیتم اتخاذھا من 
ً في التسھیل  ً رئیسیا البدایة.وأشار إلى أن وضوح الرؤیة كان عامال
على الحكومة على إنجاح برنامج اإلصالح االقتصادي ومساعدتھا على 

الصعبة ومنھا إصالح منظومة دعم الوقود اتخاذ العدید من القرارات 
والطاقة وغیرھا.ولفت إلى أن االتساق في الرؤیة لدى الحكومة 
المصریة من خالل سیاسة محددة واستراتیجیة واضحة، واإلصرار 
على تنفیذھا كان من بین العوامل التي جعلت المستثمرین األجانب أكثر 

المؤكدة التي ظھرت  ثقة في االقتصاد المصري، دعم من ذلك الرغبة
لدى الحكومة في االستمراریة في تنفیذ اإلصالحات مع تحقق من 
ً عن المؤسسیة في القرار.وحول خفض الفائدة وتأثیره  النجاحات فضال
على إقبال المستثمرین االجانب على أدوات الدین المصریة، أوضح 

ھ وكیل محافظ البنك المركزي المصري، أن المستثمر األجنبي ال یھم
معدل الفائدة وقیمتھ بالقدر الذي یھمھ وضوح السیاسات واستقرارھا 
والثقة في االقتصاد وھو ما لمسناه من جموع المستثمرین األجانب 
الذین تحدثوا معنا وتعكسھ أرقام استثمارات األجانب في أذون الخزانة 
المصریة والتي عادت إلى مستویاتھا المرتفعة مرة أخرى خفض الفائدة 

تالي خالل الفترة الماضیة.وأكد رامي أبو النجا أن االقتصادات ال المت
تقوم على األموال الساخنة بل تقوم على االقتصاد الحقیقي واالنتاج 
والتصدیر واالستثمار ومؤشرات االقتصاد المصري تحسنت بشكل 

  المصدر:مباشر   ملحوظ.

ناعات مقترحات تعدیل القیمة المضافة على طاولة النقاش باتحاد الص 
 المصریة

تناقش لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصریة، بعد أن انتھت من   
ا لتكلیف وزیر المالیة، الیوم  ً وضع مقترح قانون الضریبة العامة طبق
برئاسة محمد البھي عضو مجلس إدارة االتحاد مقترحات الغرف 
الصناعیة بتعدیل بعض مواد قانون ضریبة القیمة المضافة ومن ثم 

ا لعرضھا على مجلس النواب لتكتمل المنظومة رف ً عھا إلى الوزیر تمھید
التشریعیة، وذلك بعد أن انتھت الوزارة من قانون محاسبة المشروعات 
الصغیرة والمتوسطة لدمج االقتصاد الموازى في اإلقتصاد 
لة لنفس الغرض  َّ ف االجتماع اللجنة العلیا المشك ِّ الرسمي.وسوف یشر

ل مستشار الوزیر للضرائب وعبد العظیم حسین برئاسة أسامة توك
رئیس مصلحة الضرائب ووكالء الوزارة رؤساء القطاعات المختلفة 
إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء الغرف الصناعیة ومجلس إدارة 

  المصدر: الیوم السابعاالتحاد، وفق بیان التحاد الصناعات.

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  معارك ترامب الحمائیة فى طریقھا إلى أوروبا  

قالت صحیفة «فاینانشیال تایمز»، إن فرض اإلدارة األمریكیة تعریفة 
على سلع االتحاد األوروبى ردا على اإلعانات الممنوحة لمجموعة 
الطیران األوروبیة «إیرباص»، یھدد المنتجات الغذائیة اإلیطالیة من 
الزیتون إلى الجبن والمكرونة.وفى وقت سابق من العام الحالى، أصدرت  
ا نھائیًا یفوض الوالیات المتحدة بفرض   ً منظمة التجارة العالمیة، قرار
الرسوم الجمركیة على االتحاد األوروبى فى قضیة «إیرباص» التى طال  
أمدھا.ومن المقرر ان یحدد المحكمون فى المنظمة التى تتخذ من جنیف 

ً لھا، األسبوع الحالى، قیمة الغرامة المسموح بھا بما یصل إلى    ٨مقرا
ملیارات دوالر.وأوضحت الصحیفة البریطانیة، أنھ رغم أن ھذه الرسوم  
ا مع قواعد منظمة التجارة العالمیة، عكس العدید من  ستكون متوافقة تمامً

نذ  التعریفات األخرى التى فرضھا الرئیس األمریكى دونالد ترامب، م 
د التوترات التجاریة بین الوالیات المتحدة   تولیھ منصبھ، إال أنھا ستصعّ
واالتحاد األوروبى.ومن المحتمل أن یكون ھناك تصعید متبادل. فالقضیة 
الموازیة التى رفعھا االتحاد األوروبى، ضد دعم الوالیات المتحدة لشركة 

ا فى مرحلتھا النھائیة ، وفشل المسؤول ون فى كل من «بوینج»، ھى أیضً
واشنطن وبروكسل، فى إیجاد حل ودى.وبصرف النظر عن الطعام  
اإلیطالى، فإن العدید من األطعمة الشھیة األخرى من جمیع أنحاء القارة 
العجوز، ستصبح فى خط النار، إلى جانب المنتجات المصنعة مثل 
المنتجات المستخدمة على المائدة والسیرامیك باالضافة إلى الطائرات  

لمروحیات.لكن المسؤولین والمدیرین التنفیذیین اإلیطالیین وكذلك  وا
المستوردین، یعتقدون أنھم یتعرضون لھجمات غیر عادلة، ألن إیطالیا  
ا من منتجى «إیرباص» الذى یتكون من فرنسا وألمانیا  لیست جزءً
وإسبانیا والمملكة المتحدة.وأشارت الصحیفة إلى أن الوزراء وجمعیات  

یطالیة یقومون بتنظیم حمالتھم الخاصة ضد التعریفات قبل الصناعة اإل
زیارة مایك بومبو، وزیر الخارجیة األمریكى إلى روما األسبوع الحالى 

وقال ستیفانو بیرنى، المدیر العام لـ  .للقاء رئیس الوزراء جوزیبى كونتى
«كونونزوا جرانا بارجو» وھى الھیئة التجاریة التى تمثل مصنعى 

أعضائھ مستعدون لالحتجاج أمام القواعد العسكریة األمریكیة الجبن، إن 
فى إیطالیا.وحذر نیكوال بیرتینیلى، رئیس «كونسورزیو بارمیجیانو 
ریجیانو» الذى یمثل منتجى الجبن المشھور، من أن االستھالك قد  
ینخفض بشكل حاد فى الوالیات المتحدة ثانى أكبر مستورد لھذا النوع من 

م بعد فرنسا.وأشارت الصحیفة البریطانیة، إلى ان مثل ھذه  الجبن فى العال
المصدر: صحیفة التعریفات ستكون لھا عواقب وخیمة فى جمیع أنحاء أوروبا.

  البورصة

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,952.00  0.04% السعودیة 

 DFMGI 737.00 1.62%  دبي
 ADI 8,053.00 -0.48% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,360.00 -1.00% الكویت 

 BSEX 326,098.1  0.43% البحرین 
 GENERAL 32,274.00 0.06% قطر 

 MASI 54,946.00 0.22% المغرب 
 TUN20 145.00 0.82% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,573.04  -1.28% أمریكا 
 S&P 500 2,940.25  -1.23% أمریكا 
 NASDAQ 7,908.68 -1.13% أمریكا 

 FTSE 100 7,321.08 -0.53% لندن 
 DAX 12,263.83  -1.32% أمانیا 

 Nikkei 225 21,778.61  -0.49% الیابان 
 %0.11- 1,473.95 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.83 59.42 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %1.34 54.32 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

التضخم یتباطأ في منطقة الیورو على أساس سنوي في سبتمبر 
  لتراجع أسعار الطاقة  

أفاد التقدیر األولي من مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي  
(یوروستات) یوم الثالثاء، بأن التضخم في منطقة الیورو شھد  

التباطؤ على أساس سنوي في سبتمبر أیلول بسبب تراجع مزیدا من 
أسعار الطاقة، لكن التضخم األساسي الذي یستثني مثل ھذه 
المكونات المتقلبة األسعار ارتفع.وقال یوروستات إن التضخم في  

بالمئة على   ٠٫٢دولة ارتفع  ١٩دول منطقة الیورو البالغ عددھا 
ة على أساس سنوي،  بالمئ ٠٫٩أساس شھري في سبتمبر أیلول و

في تباطؤ عن قراءة أغسطس آب التي بلغت واحدا بالمئة. وكان  
اقتصادیون استطلعت رویترز آراءھم قد توقعوا ثبات القراءة عند  
واحد بالمئة على أساس سنوي.ومن أھم أسباب تحقیق رقم دون  

بالمئة  ١٫٨التوقعات في سبتمبر أیلول تراجع أسعار الطاقة بنسبة 
  المصدر: رویترزسنوي.على أساس 

  

  

  



 

 

  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 
  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٦/١٠  سھم أصلي سھم مجاني لكل  ٠٫٤٧٠٠٩٠٩٠٩٤  سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات 

 

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

  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  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    لالستثمار و التنمیة الوادى االخضر 
  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    لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة النصر 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

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

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

  بفندق لومردیان فرع المطار   غیر عادیة   المجموعة المتكاملة لألعمال الھندسیة   ٢٠١٩/ ١٢/١٠
  القاھرة  - بفندق انتركونتیننتال سیتى ستارز    عادیة   جولدن بیرامیدز بالزا   ٢٠١٩/ ١٤/١٠
  القاھرة  –جاردن سیتى  –ش الطلمبات  ٥ –الصناعات المعدنیة بمقر شركة   عادیة   مصر لاللومنیوم   ٢٠١٩/ ١٤/١٠

عادیة و غیر    الحدید والصلب المصریة   ٢٠١٩/ ١٥/١٠
  ش الطلبمات بجاردن سیتي بالقاھرة  ٥بمقر شركة الصناعات المعدنیة   عادیة 

عادیة و غیر    العامة لمنتجات الخزف والصیني   ٢٠١٩/ ١٥/١٠
  جاردن سیتي القاھرة  –ش الطلمبات  ٥المعدنیة بمقر شركة الصناعات   عادیة 

  القاھرة  –ا میدان السواح  –بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن وسط وغرب الدلتا   ٢٠١٩/ ١٦/١٠
  ة ش السواح سراي القبة القاھر ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن ومخابز االسكندریة  ٢٠١٩/ ١٧/١٠

االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة    ٢٠١٩/ ١٩/١٠
  (فودیكو) 

طریق االسماعیلیة / بورسعید الزراعي   ٩بالمركز الرئیسي بمنطقة الفردان الكیلو   غیر عادیة 
  باالسماعیلیة 

العامة الستصالح االراضي و التنمیة و    ٢٠١٩/ ١٩/١٠
  التعمیر 

عادیة و غیر  
  القاھرة  - دار السالم    - الفیوم  بمقر الشركة بشارع   عادیة 



 

 

  )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  

 (%)  

التجاري الدولي   البنك 
 (مصر) 

COMI 80.0 3.15 6.68 2,214,414 176,458,624 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.68 -1.94 1.71 550,273 9,276,312 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.51 2.04 5.95 2,548,846 26,723,584 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.43 1.42 33.15 534,667 763,468 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

13.70 2.32 24.31- 1,040,317 14,174,046 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
19.50 0.36 29.57 1,158,946 22,663,272 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
42.00 1.20 2.41 51,748 2,168,705 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.89 -0.83 5.56- 1,486,047 17,814,374 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.90 1.71 20.89- 18,950 169,156 14.50 8.00 2.47% 
نصر لالسكان  مدینة 

 والتعمیر 
MNHD 

4.55 0.22 32.19- 1,558,779 7,135,315 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.52 2.86 28.81- 13,700,010 34,568,676 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.50 -0.13 15.67 465,204 7,259,588 22.40 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

10.10 1.20 0.98- 415,058 4,156,998 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

13.00 -2.77 49.43 396,306 5,196,369 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.05 0.00 31.81 6,213,495 37,671,824 7.06 3.42 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.13 0.00 1.84- 9,582,656 20,568,386 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.14 4.60 43.31 1,077,388 27,621,752 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

107.50 2.86 8.90- 35,775 3,840,809 137.88 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.30 -1.25 0.96- 433,213 4,514,155 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.25 0.71 31.78- 450,817 1,923,272 11.21 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.40 1.84 45.35- 923,631 8,702,721 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.79 5.85 5.39- 6,241,436 35,840,040 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.67 -0.60 4.44- 289,504 1,944,947 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.08 1.32 6.67- 4,413,515 13,531,349 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

10.17 7.73 43.72- 7,902,192 80,481,096 22.69 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.58 -0.35 0.86- 25,920,925 15,065,745 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.80 -3.11 60.73 7,199,878 20,692,262 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

13.31 4.64 17.48 497,742 6,501,700 15.34 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.28 1.34 21.31- 1,245,799 6,607,364 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.65 2.32 50.00- 1,757,543 4,712,892 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

.  تویاتھمح 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 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


