
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٣/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30(  14,381.15 -0.80% 10.32% 621,816,960 109,762,320 399,276,770,343مؤشر (

 EGX 50(  2,033.73 -1.70% -5.40% 695,347,968 155,842,530 492,774,360,449مؤشر (
 EGX 70(  513.91 -2.56% -25.93% 155,845,408 80,115,481 192,198,352,027مؤشر (
 EGX 100(  1,388.14 -1.87% -19.63% 777,662,400 189,877,801 591,512,110,371مؤشر (

  عناوین االخبار
  بایونیرز: تقسیم المجموعة سیعزز خطط النمو في القطاعات الثالثة  
  أوراسكوم للتنمیة مصر تحصل على لقبMost Honored 

Company   
  ملیون یورو لتمویل  ٢٥القاھرة لالستثمار توضح تفاصیل قرض الـ

  جامعة بأسیوط 
 آراب دیرى تكشف أسباب إنھاء مفاوضات عروض االستحواذ علیھا  
 ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح كفر الزیات بنھایة أغسطس  ٢٠٫٢   
  سھم من اإلسكندریة للمنتجات الشمعیة لـ العامة  ٤٥٥أموك: نقل

  للبترول
 زیادة باستثمارات األجانب  %٣٩٫٥ھا في أغسطس.. رغم ھبوط

  أشھر ٨باألذون خالل 
  ١٦بفعل عاملین..الودائع األجنبیة بمصر تتراجع ألدنى مستویاتھا في 

  شھراً 
  محمد فرید: نأمل تفعیل سوق المشتقات خالل النصف األول من العام

  القادم 
  ملیار دوالر  ٤٥٫١المركزي یعلن ارتفاع االحتیاطي النقدي األجنبي لـ

  بنھایة سبتمبر 
  البترول: االكتفاء الذاتي من الغاز فتح شھیة الشركات العالمیة للتوسع

  بمصر 
 “مدادات الغاز اإلسرائیلي لمصر تتفقان على زیادة إ” نوبل”و” دیلیك

  %٣٥بنسبة 
  االستثمار األوروبي یدرس تمویل مونوریل العاصمة اإلداریة قبل نھایة

  العام
  جونسون یعلن تقدیم مقترحاتھ لالتحاد األوروبي بشأن البریكست  

 مؤسسات ألمانیة تخفض توقعات النمو االقتصادي وتحذر من المخاطر  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٣  ١٣٢  ٥٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
  بایونیرز: تقسیم المجموعة سیعزز خطط النمو في القطاعات الثالثة 

قال ولید زكي، رئیس مجلس إدارة شركة بایونیرز القابضة لألستثمارات 
شركات ھو إعطاء  ٣)، إن الھدف من تقسیمھا إلى PIOHالمالیة (

األولویة لكل قطاع للنمو.وأضاف في تصریحات عقب استعراض مجلس 
توصیات لجنتھا االستثماریة، أنھ سیتم جمع الشركات إدارة المجموعة 

المالیة بكافة تخصصاتھا من سمسرة، واستشارات، وغیرھا تحت الشركة 
األم القاسمة، وشركات القطاع العقاري والمقاوالت تحت الشركة الثانیة، 
والشركات الصناعیة تحت الشركة الصناعیة، على أن یتم إعالن أسماء 

ل الفترة القلیلة المقبلة.وردا على سؤال بوابة حابي الشركات الثالث خال
جورنال بشأن خطة االستحواذات الجدیدة للمجموعة، قال زكي إن 
استراتیجیتھا كما ھي دون تغییر والعمل على دراسة أي عروض جدیدة 

لو كان ھناك عرضا لبیع “لن یتوقف بالتزامن مع إجراءات التقسیم.وتابع: 
لعملیة قبل التقسیم فإن حصیلتھا ستدخل الشركة أي من الشركات وتمت ا

األم، ولو تمت عقب التقسیم فإن حصیلتھا ستدخل في الذراع الجدید الذي 
 ٥وأشار إلى أن خطوة شراء ”.تتبعھا، وكذلك األمر بالنسبة لالستحواذات

، بمثابة %٩٠من شركاتھا التابعة والوصول بنسبة الملكیة بھا إلى 
ى المجموعة من خاللھا لرفع محفظتھا.وقال إن من استحواذات جدیدة تسع

مجالس إدارات تتمتع  ٣شركات: إیجاد  ٣ممیزات تقسیم المجموعة إلى 
بخبرات كبیرة كل في مجالھ.وقرر مجلس إدارة شركة بایونیرز القابضة، 
قبل قلیل، إعادة ھیكلة قطاعیة للشركة من خالل تقسیمھا بالقیمة الدفتریة 

ختص بقطاع الخدمات المالیة وشركتین منقسمتین إلى شركة قاسمة ت
إحداھما تختص بالقطاع العقاري والمقاوالت واألخرى تختص بالقطاع 
الصناعي.واستعرض مجلس إدارة الشركة، الیوم، توصیات لجنتھا 
االستثماریة، وقرر تقدیم عروض شراء إجباریة بمبادلة أسھم دون الخیار 

 %٩٠رز القابضة لالستثمارات المالیة إلى النقدي لرفع نسبة مساھمة بایونی
  حابى:المصدرشركات. ٥من رأسمال 

 Most Honoredأوراسكوم للتنمیة مصر تحصل على لقب 
Company   

)، مصرعن حصولھا ORHDمصر ( -أعلنت شركة أوراسكوم للتنمیة 
ا " Most Honored Company -على لقب "الشركة األكثر تكریمً
للمدیرین التنفیذیین في االسواق  ٢٠١٩في تصنیف انستیتیوشنال انیستور 

الناشئة في أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا ، لتصبح شركة أوراسكوم 
علیا من للتنمیة مصر الشركة المصریة الوحیدة التي حققت ثالثة مراكز 

شركة في ھذا التصنیف.وحصلت كل من اإلدارة التنفیذیة  ٣٦٩بین 
وعالقات المستثمرین التابعة لشركة أوراسكوم للتنمیة مصر على أعلى 
تصنیف في قطاع العقارات، حیث أحتل خالد بشارة الرئیس التنفیذي 
للشركة المرتبة األولى في فئة "أفضل رئیس تنفیذي"، كما حل أشرف 

ى المركز الثالث في فئة "أفضل مدیر مالي" ، وجاءت سارة نسیم ف
الجواھرجي في المركز الثالث كأفضل "رئیس عالقات المستثمرین".یذكر 
أن تصنیف انستیتیوشنال انیستور ھو تقییم مستقل لجودة وفعالیة تواصل 
الشركات مع المستثمرین وذلك بناءً على استطالعات للرأي من مؤسسات 

االستثمار العالمي. وھذا العام تم التصویت من خالل كبري في سوق 
صوت من جانب خبراء الشراء والبیع في السوق المالي، وذلك  ١٢٠٠٠

شركة تغطي أكثر  ٣٦٩مسؤول تنفیذي من أصل  ٩٩٠لترشیح أكثر من 
ً على نتائج التصنیف، قال خالد بشارة الرئیس  ٢٠من ا.وتعلیقا قطاعً

نمیة مصر: "نحن سعداء للغایة كفریق عمل التنفیذي لشركة أوراسكوم للت

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٢٠٫٦٣    ٣٫٠٤  المتحدة لالسكان
   ١٤٫٤٠    ٠٫٥٨  الصعید العامة للمقاوالت
  ١٣٫٢٥    ٠٫٩٢  الجیزة العامة للمقاوالت

  ١٠٫٠٠    ١٨٫٧٠  النیل لالدویة
  ٩٫٩٨    ٢٣٫٨٠  الوطنیة لالسكان

 

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

 -٩٫٩٧    ٧٫٨٦   العربیة الستصالح االراضي
 -٩٫٩٦    ٤٫٧٠  آراب دیري

 -٩٫٧٢    ٦٤٫٠٠  ایبكو
 -٩٫٦٨    ٠٫٥٦  العروبة للسمسرة في األوراق المالیة

 -٩٫٣٣    ٣٫٤٠  برایم القابضة

  

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

  ٨٠٫٠٠    ١٥٩،٣٥٥،٣٦٠  البنك التجاري الدولي
  ٥٫٦٧    ١٠١،٣٩٨،٢٠٨  بایونیرز القابضة

  ٢٦٫٥٠    ٤٦،٢٦٠،٤٩٢  مصر الجدیدة لالسكان
  ١٠٫٢٩    ٤٢،٨٤٣،٩٦٠  حدید عز

  ١٦٫٤٠    ٤٠،٣٠٦،٣٥٦  ایسترن كومباني

  

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

  ٠٫٥٦    ٣٥،٩٩٥،٨٤٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٥٨    ١٩،٤٧٥،٠٥٦  الصعید العامة للمقاوالت

  ٠٫٦٥    ١٨،٤٢٢،٨٨٢  بورتو القابضة
  ٥٫٦٧    ١٧،٤٤٢،٢٤٩  بایونیرز القابضة

  ٢٫٤٦    ١٤،٩٩٧،١٨٢  القلعة

  
   قطاعات من حیث قیمة التداولأكبر خمس 
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لحصولنا على ھذا التكریم رفیع المستوى، والذي یأتي اعترافا بجھودنا 
المتواصلة مع المستثمرین وخبراء السوق المالي .ویأتي التواصل 
المستمروالبناء من أھم أولویات اإلدارة التنفیذیة للشركة. وسنواصل العمل 

  المال:المصدرلثقة مع المستثمرین."الدؤوب لضمان الشفافیة وا

ملیون یورو لتمویل  ٢٥القاھرة لالستثمار توضح تفاصیل قرض الـ 
  جامعة بأسیوط 

) عن تفاصیل CIRAأعلنت شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة (
قرض البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمیة والخاص بتمویل إنشاء 

ملیون یورو.أضافت في بیان للبورصة  ٢٥متھ جامعة بالصعید والبالغ قی
من تكلفة إنشاءات  %٥٠المصریة، أنھ سیتم استخدامھ في تمویل نسبة 
من القرض لتمویل  %٣٠الجامعة التي تبلغ ملیار جنیھ على أن تخصص 

زراعة المساحات الخضراء واستخدام تكنولوجیا تولید الطاقة الشمسیة، 
ا للمعاییر البیئیة المتعارف علیھا دولیًا حیث سیتم تنفیذ تلك اإلنشاءات  ً وفق

ا بأن ھذا القرض  ا لنظام الریادة في تصمیمات الطاقة والبیئة، علمً ً طبق
سنوات منھا سنتین كفترة سماح.وتابعت موضحة أن تكلفة  ٧سیمتد إلى 

ملیار جنیھ من بینھا ملیار جنیھ إلنشاء مباني  ٢٫٢المشروع ستبلغ نحو 
تم سداد قیمة األرض المخصصة للمشروع على دفعة الجامعة فقط، وسی

ً من تقسیطھا على عدة دفعات تمتد إلى سبع سنوات، وقد بلغت  واحدة بدال
ملیون  ٤٣ملیون جنیھ تم سداد دفعة مقدمة منھا بلغت  ٢٥٨قیمة األرض 

 ٣٠ملیون جینھ خالل  ٢١٥جنیھ وسیتم سداد باقي قیمة األرض البالغة 
ا.وأخیرا نوھت  ٨١رض والتي تبلغ مساحتھا یوم من توقیع عقد األ ً فدان

، والتي ٢٠٢١الشركة إلى أنھ من المقرر افتتاح الجامعة في سبتمبر 
  ستكون على طراز مدن الجیل الرابع الذكیة.

  آراب دیرى تكشف أسباب إنھاء مفاوضات عروض االستحواذ علیھا
دا، إن إدارة بان –قالت شركة العربیة لمنتجات االلبان " آراب دیرى " 

الشركة ومساھمیھا الرئیسیین یفضلون خیار التحالف االستراتیجي مع 
مستثمرین عن خیار التخارج الكامل من الشركة.وبحسب بیان لبورصة 
مصر، یوم األربعاء، فقد أرجعت الشركة تفضیلھا لذلك الخیار إلى قوة 

دت الشركة الصناعة والنظرة المستقبلیة الجیدة لالستثمار في القطاع.وأك
أن جمیع العروض السابقة انتھت لعدم تالقي الرؤى االستراتیجیة لمقدمي 
العروض مع إدارة الشركة ومساھمیھا الرئیسیین.وتابعت: عملیة فحص 
العروض والمفاوضات لم تنتھِ إلى التقدم بعرض شراء.وكانت شركة 

ب دیري بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة، قالت إن مجلس إدارة أرا
ً، وافق في جلسة طارئة على  ٧٠باندا، المملوكة لھا بنسبة - بالمائة تقریبا

من الفحص  GC Equity Partners Fund III L.Pتمكین شركة 
النافي للجھالة، في إطار رغبتھا لالستحواذ على كامل أسھم 
الشركة.ووافق مجلس إدارة بایونیرز، على تعیین شركة سي آي كابیتال 

عطیة االكتتابات كمستشار لبیع األسھم المملوكة لمجموعة لترویج وت
 ٢٠باندا، صافي ربح بلغ  -بایونیرز بآراب دیري.وسجلت آراب دیري 

ملیون  ٨٫٨٤ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل 
ً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وفي یولیو الماضي، قالت  جنیھ أرباحا

 GCEP) GC Equity Partners Fundشركة باندا، إن شركة  
III L.P قررت عدم االستحواذ على كامل أسھم الشركة.ویبلغ رأسمال ،(
ً على  ١٦٠الشركة  ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ١٦٠ملیون جنیھ، موزعا

  المصدر:مباشرجنیھ للسھم.
  

  

   ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح كفر الزیات بنھایة أغسطس  ٢٠٫٢
) عن KZPCأعلنت شركة كفر الزیات للمبیدات والكیماویات (

اجتماع مجلس اإلدارة یوم الثالثاء الموافق 
.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن ٠١/١٠/٢٠١٩

نتائج األعمال خالل شھر أغسطس المجلس اعتمد مؤشرات 
 ٢٠،٢٧٩،٥٤٠، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ ٢٠١٩

جنیھ خالل الفترة  ٥٧،٢٠٤،٧٣٩جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ 
المقابلة من العام المالي السابق للفترة المذكورة.جدیر بالذكر أن 

، قد ٣٠/٠٦/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩القوائم المالیة للفترة من 
جنیھ  ٢٣،٣٦٠،٧٧٦لنتائج تحقیق صافي ربح مجمع أظھرت ا

 ٦١،٣١٢،٦٨٥مصري، في مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح 
وفي السیاق .٣٠/٠٦/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨جنیھ الفترة من 

ذاتھ حققت الشركة صافي ربح غیر مجمع عن الفترة من 
جنیھ  ٢٢،٧١٧،٩٥٠، قدره ٣٠/٠٦/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩

جنیھ، خالل الفترة  ٦٢،٠٠٥،٨٣٧ربح بلغ مصري، نظیر صافي 
  المقارنة من العام المالي السابق.

سھم من اإلسكندریة للمنتجات الشمعیة لـ العامة  ٤٥٥أموك: نقل 
 للبترول

)، AMOCأموك ( - أعلنت شركة اإلسكندریة للزیوت المعدنیة  
سھم من أسھم شركة  ٤٥٥، تنفیذ نقل ٣٠/٠٩/٢٠١٩أنھ تم بجلسة 

ة للمنتجات الشمعیة إلى الھیئة المصریة العامة اإلسكندری
للبترول.وأضافت في بیان للبورصة المصریة، أن عملیة النقل تمت 

ا.وكانت نتائج أعمالھا عن  ١٠٠بالقیمة االسمیة للسھم البالغة  جنیھً
، قد أظھرت ٣٠/٠٦/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩الفترة المالیة من 

نیھ، مقابل صافي ربح ملیون ج ٤٥٠٫٠٢٣تحقیق صافي ربح بلغ 
المصدر: ملیار جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق. ١٫٤٨٧بلغ 

  البورصة المصریة



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
زیادة باستثمارات األجانب  %٣٩٫٥رغم ھبوطھا في أغسطس.. 

 أشھر ٨باألذون خالل 
األجانب في أذون كشفت بیانات البنك المركزي عن أن استثمارات 
خالل أول  %٣٩٫٥الخزانة الحكومیة بالعملة المحلیة سجلت زیادة بنسبة 

أشھر من العام الجاري، رغم انخفاضھا في أغسطس الماضي، ألول  ٨
مرة بین الشھور الثمانیة.وبحسب بیانات التقریر الشھري للبنك المركزي 

ملیار  ٢٤٨٫١عن سبتمبر، سجلت أرصدة األجانب في أذون الخزانة نحو 
ملیار دوالر) بنھایة أغسطس الماضي مقابل  ١٤٫٩٤٢جنیھ (ما یعادل 

ملیار دوالر) بنھایة دیسمبر  ١٠٫٧٠٩ملیار جنیھ (ما یعادل  ١٩٢٫٣
ملیار دوالر.وجاءت ذلك رغم انخفاض  ٤٫٢، وذلك بزیادة نحو ٢٠١٨

ملیار  ١٫٦استثمارات األجانب في أذون الخزانة في أغسطس بنحو 
أشھر (عند تقییمھا بالدوالر)، بعد ارتفاع  ٨، وذلك ألول مرة في دوالر

ٍ استمر لمدة  أشھر، ثم استقرار في یولیو الماضي.وكان أحمد  ٦متتال
كجوك نائب وزیر المالیة، قال لوكالة أنباء الشرق األوسط أمس على 
ھامش مؤتمر "بلتون أكسس" الذي ینظمھ بنك استثمار "بلتون فاینانشیال" 

بي، إن إجمالي استثمارات األجانب في أذون الخزانة وصلت إلى في د
ملیار دوالر بنھایة أغسطس الماضي، بعدما كانت ھبطت إلى نحو  ١٨٫٣

ملیارات دوالر نھایة العام الماضي.وأشار كجوك خالل تصریحاتھ  ١٠
أمس، أن الزیادة خالل الشھور الثماینیة تعتبر مؤشرا كبیرا على جاذبیة 

تثمرین األجانب باالقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدالت الفائدة وثقة المس
منحنى منخفضا منذ بدایة العام.وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 

أغسطس قبل أن یخفضھا مجددا یوم الخمیس  ٢٢یوم  %١٫٥بنسبة 
لإلیداع،  %١٣٫٢٥، لتصل إلى مستوى %١الماضي، بنسبة 

النصف األول من العام الجاري،  لإلقراض.وقبل انتعاشھا في %١٤٫٢٥و
ملیار دوالر من استثمارات األجانب في أذون  ١٠٫٨فقدت مصر نحو 

إلى نھایة دیسمبر الماضي،  ٢٠١٨الخزانة خالل الفترة من بدایة أبریل 
بحسب بیانات البنك المركزي، حیث سجلت ھذا االستثمارات في نھایة 

ملیار  ٢١٫٥یعادل  ملیار جنیھ (ما ٣٨٠٫٣مارس من العام الماضي 
دوالر).وتعرضت األسواق الناشئة لموجة من خروج األجانب من 

مع ارتفاع  ٢٠١٨االستثمارات في أدوات الدین الحكومیة بدءا من أبریل 
الدوالر األمریكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات ھذه األسواق 

في  خاصة بعد أزمات تركیا واألرجنتین، ولكن األزمة تباطئت حدتھا
دیسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إیجابیة منذ بدایة العام الحالي بعدد من 

  المصدر: مصراوىھذه األسواق.

ملیار دوالر  ٤٥٫١المركزي یعلن ارتفاع االحتیاطي النقدي األجنبي لـ 
  بنھایة سبتمبر 

ملیون دوالر، لتصل  ١٤٨ارتفع االحتیاطي النقدي األجنبي لمصر بقیمة 
ملیار دوالر  ٤٤٫٩٦٩یار دوالر بنھایة سبتمبر، مقابل مل ٤٥٫١١٧إلى 

بنھایة أغسطس من نفس العام.ویتكون االحتیاطي النقدي األجنبي من 
احتیاطیات الذھب، والعمالت الدولیة الرئیسیة، ھى الدوالر األمریكى 

، والجنیھ اإلسترلینى والین الیابانى ”الیورو“والعملة األوروبیة الموحدة 
یني، وتتحدد نسب حیازتھا على أساس أسعار الصرف لتلك والیوان الص

العمالت ومدى استقرارھا فى األسواق الدولیة، ھذا باإلضافة إلى وحدات 
السحب الخاصة التي یتیحھا صندوق النقد الدولي للدول األعضاء.وحصل 
البنك المركزي على الشریحة األخیرة من قرض صندوق النقد الدولي في 

قیمة قدرھا ملیاري دوالر لیصبح إجمالي ما تم صرفھ أغسطس الماضي ب

  
 ١٦بفعل عاملین..الودائع األجنبیة بمصر تتراجع ألدنى مستویاتھا في 

  شھراً 
النقدي من خالل ساھمت قوة الجنیھ المصري، وعودة سیاسیة التیسر 

خفض الفائدة في تراجع الودائع األجنبیة بالقطاع المصرفي المصري 
.وأظھرت بیانات رسمیة تراجع الودائع ٢٠١٨ألدنى مستوى منذ أبریل 

ملیار  ٤٢٫٨ملیار جنیھ ( ٦٩٩٫٣األجنبیة في أغسطس الماضي إلى 
ملیار دوالر) في یولیو  ٤٣٫٣ملیار جنیھ ( ٧٠٨٫٦٣دوالر)، مقابل 

بالمائة  ٤لسابق لھ.وعلى أساس سنوي تراجعت الودائع األجنبیة بنسبة ا
ملیار دوالر) في  ٤٤٫٦ملیار جنیھ ( ٧٢٨٫٨في یولیو الماضي، مقابل 

سبتمبر  ٢٦وقرر البنك المركزي المصري في .الشھر المقارن قبل عام
، خفض كل من سعر عائد اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة وسعر ٢٠١٩

نقطة أساس، لیصل إلى  ١٠٠رئیسیة للبنك المركزي بواقع العملیة ال
بالمائة، على الترتیب،  ١٣٫٧٥بالمائة، و ١٤٫٢٥بالمائة، و ١٣٫٢٥

بالمائة في أغسطس  ١٫٥وذلك بعد قرار خفضھا بنحو 
الماضي.وبحسب مسح أجراه "مباشر" ارتفاع الجنیھ المصري ألعلى 

ً للبیانات  ٣٠(نحو  ٢٠١٧مستویاتھ أمام الدوالر منذ مارس  شھر)، وفقا
المتاحة من البنك المركزي المصري.وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك 
الحكومیة لـ"مباشر"، إن انخفاض الودائع األجنبیة، جاء بفعل قوة 
الجنیھ المصري وتوقعات خفض أسعار الفائدة.وأوضح المصدر الذي 

ً بدعم  قوة فضل عدم ذكر اسمھ، أن عملیة الدولرة شھدت تراجعا
الجنیھ، حیث اتجھ العمالء لتحویل ودائعھم للجنیھ بعد ارتفاعھ أمام 
الدوالر واالتجاه للشھادات ذات العائد المرتفع، بدعم قرارات خفض 
الفائدة.وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع االحتیاطي النقدي 

 ١٤٨من العمالت األجنبیة بمصر خالل شھر سبتمبر الماضي بنحو 
  المصدر:مباشر والر.ملیون د

محمد فرید: نأمل تفعیل سوق المشتقات خالل النصف األول من العام 
  القادم 

قال محمد فرید، رئیس مجلس إدارة البورصة المصریة، نأمل أن یتم 
إطالق سوق المشتقات خالل النصف األول من العام الجدید.وأضاف 

رین فرید خالل كلمتھ بورشة العمل التي تنظمھا شعبة المحر
االقتصادیین، وفقا لـ حابي أن سوق المشتقات معمول بھا في بعض من 

   المصدر: حابىاألسواق العربیة مثل سوق السعودیة والكویت.

البترول: االكتفاء الذاتي من الغاز فتح شھیة الشركات العالمیة 
  للتوسع بمصر 

قال طارق المال، وزیر البترول والثروة المعدنیة، إن نجاح القطاع في 
زیادة إنتاج الغاز وتحقیق االكتفاء الذاتي فتح شھیة الشركات العالمیة 
للتوسع في أنشطتھا في مصر، بحسب بیان من الوزارة یوم 
األربعاء.جاء ذلك خالل لقاء مع الدكتور سیریل جان نون السفیر 
األلماني لدى القاھرة، التعاون بین الجانبین في صناعة البترول والغاز، 
بحسب البیان.وقالت الوزارة، إن اللقاء بحث الموقف الحالي ألنشطة 
الشركات األلمانیة العاملة في مصر بمشروعات الطاقة والبترول 

لوقوف على أنشطة الشركات األلمانیة خاصة في مجال والغاز وا
البحث واالستكشاف واإلنتاج، ومشروع تحویل مصر لمركز إقلیمى 
لتجارة وتداول الغاز والبترول.وأكد المال خالل اللقاء على دعم االتحاد 
األوروبي لمصر في تنفیذ مشروعھا كمركز إقلیمي لتداول وتجارة 



 

 

ملیار دوالر ضمن وحدات السحب المتاحة لمصر لدى صندوق النقد  ١٢
الدولي.وتعد الوظیفة األساسیة لالحتیاطى من النقد األجنبى لدى البنك 
المركزى، بمكوناتھ من الذھب والعمالت الدولیة المختلفة، ھى توفیر 

د أقساط وفوائد الدیون الخارجیة، ومواجھة األزمات السلع األساسیة وسدا
  المصدر: أموال الغداالقتصادیة، فى الظروف االستثنائیة.

تتفقان على زیادة إمدادات الغاز اإلسرائیلي لمصر ” نوبل”و” دیلیك“ 
  %٣٥بنسبة 

اتفقت الشركات المطورة ألكبر حقول الغاز الطبیعي اإلسرائیلیة على 
اإلمدادت لمصر كجزء من اتفاق تاریخي لتلبیة الطلب المتزاید في زیادة 

أكثر دولة عربیة كثافة بالسكان.وسوف ترسل الشركات الشریكة في 
” دیلیك“حقول لیفیاثان وتمار البحریة اإلسرائیلیة بقیادة مجموعة 

ملیار متر مكعب من الغاز  ٨٥٫٣األمریكیة، ” نوبل”و” اإلسرائیلیة 
عاما،  ١٥القابضة المصریة على مدار ” دولفینوس“ركة الطبیعي إلى ش

وفقا ألوراق تم تقدیمھا لبورصة تل أبیب الیوم األربعاء، وھو ما یزید 
عندما وقعت األطراف  ٢٠١٨عن الكمیة المتفق علیھا في  %٣٥بحوالي 

” بلومبرج“أعوام .وقالت وكالة أنباء  ١٠ملیار دوالر لمدة  ١٥اتفاقا بقیمة 
اإلسرائیلي سوف یبدأ التدفق إلى مصر في بدایة العام الجاري إن الغاز 

ملیار متر  ٧بھدف الوصول تدریجیا إلى القدرة اإلنتاجیة السنویة بحوالي 
، كما عدلت األطراف العقد ٢٠٢٢مكعب من الحقلین بحلول صیف 

األصلي إلزالة أي تقلبات في كمیة الوقود المرسل إلى مصر.وقالت وكالة 
إنھ بموجب االتفاق المعدل، سوف یتم مضاعفة اإلمدادات ” ترزروی“أنباء 

ملیار متر مكعب على مدار  ٦٠من حقل لیفیاثیان إلى الضعف تقریبا إلى 
ملیار  ٢٥٫٣عاما، كما سوف یتم خفض الصادرات من حقل تمار إلى  ١٥

ملیار متر مكعب خالل نفس المدة.وقال مصدر من  ٣٢متر مكعب من 
، إنھ یتوقع أن تصل قیمة الغاز ”رویترز”رائیلي لـقطاع الطاقة اإلس

ملیار دوالر  ١٤ملیار دوالر، من بینھم  ١٩٫٥المصدر إلى مصر اآلن 
ملیار دوالر من تمار.وتوقعت شركة  ٥٫٥قیمة الغاز من حقل لیفیاثان، و

البریطانیة لالستشارات وأبحاث الطاقة أن یرتفع الطلب ”وود ماكینزي“
على مدار  %٣٠الغاز الطبیعي بشكل مطرد بنسبة المحلي في مصر على 

العقدین المقبلین، ما قد یتسبب في نقص في المعروض خالل خمس 
سنوات.وبینما وصف المسئولون اإلسرائیلیون والمصریون ھذا العقد بأنھ 
بدایة توقیع عقود أكبر، فال تزال الشركات تعمل منذ سنوات إلزالة 

التفاقھم المبدئي.وتسببت الھجمات المسلحة العوائق القانونیة والتشغیلیة 
المتكررة على خط أنابیب غاز شرق المتوسط في تعطیل عمل الخط منذ 

، ما تسبب في عدة دعاوى قضائیة بین إسرائیل ومصر وكیانات ٢٠١٢
أخرى.وقالت شركة دیلیك في بیان منفصل الیوم األربعاء أن الشركات 

من التكلفة  %٧٠وا أكثر منوشریكھم المصري غاز شرق المتوسط حول
ملیون دوالر لشراء حصة مسیطرة في خط األنابیب الذي  ٥١٨البالغة 

یمر عبر الحدود وھو ما یسھل تنفیذ ھذا االتفاق، وفقا لما نقلتھ 
وسوف یعطي التغیر في ملكیة خط األنابیب، المتوقع الشھر ”.بلومبرج“

ألنابیب وكذلك الجاري، الشركات الحق الحصري لتأجیر وتشغیل خط ا
” دیلیك“المزید من السلطة لتجنب التوقف في إمداداتھم إلى مصر.وتدرس 

طرق تعزیز إنتاجیة حقل لیفیاثان، األكبر في إسرائیل، لكي یتمكن من 
یونیون ”أو” رویال داتش شل“خدمة صفقات محتملة مع شركات مثل 

بیعي في األسباني التي تمتلك حصص في محطتي تسییل الغاز الط” فینوسا
مصر.ورغم أن ھذه الخیارات قد توسع بشدة قاعدة السوق لحقل لیفیاثان، 

 المصدر: جریدة البورصةفإنھا تواجھ عقبات قانونیة واقتصادیة.

قیع عدد من مذكرات التفاھم في ھذا الغاز والبترول، من خالل تو
الشأن.وأضاف الوزیر أن اللقاء بحث أنشطة الشركات األلمانیة العاملة 
في مصر وخاصة نشاط شركة فینترشال دیا ومشروعاتھا بمنطقتي 
رأس بدران وخلیج الزیت بخلیج السویس التي تم توقیعھا مؤخرا مع 

مل في القطاع رقم ھیئة البترول باإلضافة إلى مخططات الشركة للع
بمنطقة دمنھور األرضیة والذي فازت بھ في المزایدة العالمیة  ١٠

األخیرة لشركة إیجاس.وقال الوزیر، إن استراتیجیة وزارة البترول 
تتمثل في إعطاء أولویة الستخدام الغاز في تنمیة المناطق العمرانیة 

ات للسوق األكثر احتیاجا باإلضافة إلى االستمرار في تأمین اإلمداد
المحلي وتوجیھ كمیات من الفائض لمشروعات البتروكیماویات التي 
تحقق القیمة المضافة من ثروات مصر.وقال السفیر األلماني، إن 
السنوات األخیرة شھدت تنفیذ عدة مشروعات مشتركة ناجحة للطاقة 
والغاز حتى أصبحت الشركات األلمانیة أحد أھم الشركاء الرئیسیین 

  المصدر: مصراوياع الطاقة.لمصر في قط

االستثمار األوروبي یدرس تمویل مونوریل العاصمة اإلداریة قبل 
 نھایة العام

كشف نائب رئیس بنك االستثمار األوروبى داریو سكانابیكو عن أن  
مصرفھ یدرس حالیا، بالتعاون مع البنك األوروبى إلعادة اإلعمار، 

أكتوبر.جاء  ٦ –جدیدة تمویل مشروع مونوریل العاصمة اإلداریة ال
على ھامش الدورة التاسعة عشرة » المال«ذلك فى تصریحات لـ

للمؤتمر اإلقلیمى لمنطقة الجوار األوروبى الذى نظمھ البنك تحت 
فى » االستثمار فى مستقبل مرن اقتصادیا وشامل للجمیع«عنوان 

العاصمة اللبنانیة بیروت بمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزیرة 
ر والتعاون الدولى، وممثلى القطاع الخاص المصرى االستثما

أنھ من المتوقع إتاحة التمویل قبل نھایة » سكانابیكو«والعربى.وأضاف 
ا لآللیات التى یتبعھا  ً العام الحالى بعد إنھاء الدراسات الالزمة وفق

العاصمة اإلداریة من المشروعات » مونوریل«مصرفھ.وقال إن 
ن جودة الحیاة والحد من التلوث البیئى.وأكد المھمة التى من شأنھا تحسی

على ھامش المؤتمر أن التمویل المقترح » المال«مصدر مسئول لـ
قد كشفت فى » المال«ملیون إلى ملیار یورو.وكانت  ٥٠٠یتراوح بین 

وقت سابق عن إجراء الحكومة مفاوضات مع مؤسسات تمویل دولیة 
المونوریل، موضحة ملیار دوالر لتمویل مشروع  ٢٫٥للحصول على 

 ٩٠٠أن المفاوضات تشمل ملیار دوالر من بنك االستثمار األوروبى و
ملیون دوالر من البنك األوروبى  ٦٠٠ملیون دوالر من بنك إنجلیزى و

مونوریل «إلعادة اإلعمار.ووقعت الحكومة عقد تنفیذ وتشغیل وصیانة 
بومباردیھ «منذ عدة أسابیع مع تحالف » أكتوبر ٦ –العاصمة اإلداریة 

.ویمتد عقد المونوریل » المقاولون العرب –أوراسكوم لإلنشاءات  –
ا، ویتضمن تنفیذ وتشغیل وصیانة خطوط المونوریل،  ٣٠لمدة  عامً

باإلضافة إلى اإلمداد بقطع الغیار وإجراء العمرات الجسیمة.ویربط 
أكتوبر، ویمتد  ٦المشروع القاھرة بالعاصمة اإلداریة الجدیدة ومدینة 

ا، من شرق القاھرة للعاصمة ویبلغ  ٥٤الخط األول بطول  ً كیلومتر
كم.وكانت وزیرة االستثمار  ٤٢أكتوبر  ٦ –طول الخط الثانى القاھرة 

على ھامش مؤتمر بیروت وأشارت إلى أھمیة » سكانابیكو«قد التقت 
قیامھ بضخ المزید من االستثمارات فى رأس المال البشرى.وأوضح 

ملیار یورو  ٨٫٧م استثمارات البنك فى مصر یبلغ أن حج» سكانابیكو«
مشروعا فى مختلف القطاعات ذات األولویة بالنسبة  ٩٥فى أكثر من 

للحكومة مثل الطاقة المتجددة والصرف الصحى والمشروعات 
  المصدر: المالالصغیرة والمتوسطة.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   لالتحاد األوروبي بشأن البریكستجونسون یعلن تقدیم مقترحاتھ 

قدم رئیس وزراء بریطانیا صفقتھ بشأن البریكست إلى االتحاد األوروبي، 
أكتوبر.وقال  ٣١لكنھ حذر من احتمالیة مغادرة الكتلة دون اتفاق في 

بوریس جونسون یوم األربعاء في الخطاب الختامي لالجتماع السنوي 
االتحاد األوروبي في نھایة الشھر الجاري للحزب المحافظ: "نحن سنغادر 

وأضاف: "نحن نطرح ما أعتقد أنھ اقتراحات بناءة ومعقولة .مھما حدث"
ستوفر تسویة لكل الجانبین، وال نشك في أن البریكست دون صفقة ھو 

سنوات  ٣البدیل".وتابع: "أخشى أن یشعر الناس أنھ تم التغریر بھم بعد 
أن ھناك قوة في تلك الدولة ال ترغب ونصف، فھم بدأوا یتشككون في 

ببساطة في أن یتم تسویة عملیة البریكست على اإلطالق".ومنح جونسون 
تفاصیل قلیلة بشأن مقترحھ للبریكست، وقال إنھ لن یكون ھناك تفتیش 
عند أو بالقرب من الحدود األیرلندیة، "لندن ستحترم معاھدة السالم لعام 

الصراع في المقاطعة، فنحن سنحترم سنوات من  ٣، والتي أنھت ١٩٩٨
العالقة ما بین بریطانیا وایرلندا الشمالیة".وأكد جونسون أن المملكة 
المتحدة ستنسحب بالكامل من االتحاد األوروبي، وذلك مع إبقاء لندن 
لسیطرتھا على السیاسة التجاریة من البدایة.وكان جونسون بدأ خطابھ 

اي" رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة، الیوم بتوجیھ التحیة إلى "تریزا م
ً لھا ولجھودھا لتسویة البریكست. ً أن الحزب سیظل ممتنا   المصدر:مباشر  مؤكدا

 مؤسسات ألمانیة تخفض توقعات النمو االقتصادي وتحذر من المخاطر
خفضت مؤسسات اقتصادیة ألمانیة تقدیراتھا لنمو الناتج اإلجمالي المحلي 

، بفعل ضعف الطلب العالمي على السلع ٢٠٢٠عن العام الجاري و
)، یوم DIWالصناعیة.وأعلنت المؤسسة األلمانیة لألبحاث االقتصادیة (

مؤسسات بحثیة تتوقع نمو الناتج اإلجمالي المحلي في  ٥األربعاء، أن 
، ٢٠٢٠بالمائة في  ١٫١بالمائة في العام الجاري و ٠٫٥ألمانیا بنسبة 

بالمائة على  ١٫٨بالمائة و ٠٫٨مقابل التوقعات السابقة عند 
الترتیب.ویتوقع التقریر الصادر عن المؤسسات الخمس والتي تشمل 

ً  ٢٠٢١"إیفو" و"ھال" و"لیبنیز" تعافي االقتصاد األلماني في  لیُسجل نموا
بالمائة.ودعت المؤسسات ألمانیا للتخلص من الموازنة الصفریة  ١٫٤بنحو 

في حالة زیادة تدھور توقعات والمتمثلة في عدم تحمل دیون جدیدة 
النمو.وأشارت المؤسسات إلى أن ارتفاع مخاوف تباطؤ النمو بقیادة 
الركود في قطاع الصادرات المعتمد على التصنیع ستعوق اقتصاد منطقة 
الیورو بصفة عامة.وشھد قطاع التصنیع في ألمانیا أسوأ أداء منذ عقد من 

ً في الزمن، مع تسجیل النشاط الصناعي للقطاع  ً متواصال الخاص انكماشا
ً في الوقت الحالي التخاذ  الشھور األخیرة.وأضافت: "ال یوجد سببا
إجراءات مالیة إضافیة، ولكن یجب على الحكومة استخدام تسھیالتھا 
المالیة إذا تحولت الدورة الھبوطیة االقتصادیة ألن تكون أسوأ من 

 ً في الربع الثاني من العام المتوقع".یذكر أن اقتصاد ألمانیا سجل انكماشا
الجاري، وسط توقعات باستمرار التراجع في الربع الثالث لتدخل البالد 

ً في مرحلة ركود اقتصادي فني.   المصدر:مباشر رسمیا

  

  

  

 

  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)

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٠٨/١٠/٢٠١٩  ٠٧/١٠/٢٠١٩  سھم لكل سھم اصلى ٠٫٢٠  مرسیلیا المصریة الخلیجیة لالستثمار العقارى
  ١٧/١٠/٢٠١٩  ١٦/١٠/٢٠١٩  سھم مجاني لكل سھم أصلي ٠٫٤٧٠٠٩٠٩٠٩٤  القابضة لالستثماراتسي أي كابیتال 

 

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

  ٠٣/١٠/٢٠١٩  ٣٠/٠٩/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٣٠٠  القناة للتوكیالت المالحیة
  ١٠/١٠/٢٠١٩  ٠٧/١٠/٢٠١٩  جنیھ مصرى للسھم ١  العاشر من رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة

  ١٤/١٠/٢٠١٩  ٠٩/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٠١٧٥  عبر المحیطات للسیاحة
  ١٦/١٠/٢٠١٩  ٢٦/٠٥/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   سیدى كریر للبتروكیماویات

  ١٧/١٠/٢٠١٩  ١٠/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٨٣٣٣الثالث القسط   الوطنیة للغاز (ناتجاس)
  ١٧/١٠/٢٠١٩  ١٤/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٣٨٥٢٩  مودرن (بیتومود-(لحدیثة للمواد العازلة

  ٢٨/١٠/٢٠١٩  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار
  ٣٠/١٠/٢٠١٩  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨الثالث القسط   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة

  ٣١/١٠/٢٠١٩  ٢٨/٠٧/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٠القسط الثانى   االسكندریة للخدمات الطبیة (مركز االسكندریة الطبي)
  ٣١/١٠/٢٠١٩  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   مصر لالسمنت قنا

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

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

  بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر  غیر عادیة  المصریة للمنتجعات السیاحیة  ١٠/١٠/٢٠١٩
  القاھرة –السویس جسر  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥بمقر الشركة   غیر عادیة  دایس للمالبس الجاھزة  ١٠/١٠/٢٠١٩
  بفندق لومردیان فرع المطار  غیر عادیة  المجموعة المتكاملة لألعمال الھندسیة  ١٢/١٠/٢٠١٩
  القاھرة - بفندق انتركونتیننتال سیتى ستارز   عادیة  جولدن بیرامیدز بالزا  ١٤/١٠/٢٠١٩
  القاھرة –جاردن سیتى  –الطلمبات ش  ٥ –بمقر شركة الصناعات المعدنیة   عادیة  مصر لاللومنیوم  ١٤/١٠/٢٠١٩

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

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

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

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

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

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

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

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 80.0 0.39 6.68 1,994,927 159,355,360 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.40 -2.73 - 2,436,150 40,306,356 19.00 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
10.11 -3.53 1.92 682,061 7,050,016 12.17 8.70 5.68% 

المصریة القابضة 
 الكویتیة

EKHO 
1.43 -0.07 32.87 255,008 362,162 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

13.02 -4.41 28.07- 751,901 9,897,190 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
18.91 -3.32 25.65 574,712 11,036,308 20.60 13.25 4.39% 

اجریكول بنك كریدي 
 مصر

CIEB 
42.50 1.41 3.63 342,474 14,442,377 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

11.76 -1.92 6.59- 1,209,765 14,220,900 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.60 -3.70 23.56- 26,641 231,552 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.43 -3.28 33.98- 1,726,216 7,764,746 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة -
CCAP 

2.46 -2.38 30.51- 14,997,182 37,539,048 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر 

 -للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

15.30 -1.99 14.18 1,109,242 17,232,752 22.19 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

9.80 -2.20 3.92- 243,671 2,441,223 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و 

 التنمیة العقاریھ
CIRA 

12.80 -2.36 47.13 43,187 553,581 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

6.01 -0.83 30.94 3,283,970 19,701,586 7.06 3.42 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

2.07 -3.72 4.61- 11,174,640 23,449,712 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

26.50 3.35 45.29 1,756,109 46,260,492 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

104.00 -3.13 11.86- 27,690 2,909,975 127.10 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون 

 للسجاد
ORWE 

10.19 -2.21 2.02- 231,282 2,376,835 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت 

 المعدنیة
AMOC 

4.11 -3.75 34.03- 516,779 2,143,851 10.80 3.55 1.19% 
سیدى كریر 

 للبتروكیماویات
SKPC 

9.11 -3.29 47.03- 1,101,935 10,043,794 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة 

 لألستثمارات المالیة
PIOH 

5.67 -1.22 7.35- 17,442,249 101,398,208 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.52 -2.98 6.59- 395,221 2,630,082 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.96 -3.58 10.30- 1,146,431 3,453,020 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

10.29 1.08 43.05- 4,186,056 42,843,960 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.56 -4.13 3.97- 35,995,843 20,418,480 0.85 0.50 0.70% 
للمنتجعات المصریة 
 السیاحیة

EGTS 
2.68 -6.62 53.85 3,385,321 9,373,153 3.25 1.63 0.57% 

مصرف أبو ظبي 
 مصر -األسالمي

ADIB 
12.85 -1.61 13.42 234,833 3,062,488 14.80 10.00 0.45% 

الصناعات الكیماویة 
  كیما -المصریة 

EGCH 
5.22 -1.51 22.21- 1,099,388 5,712,313 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.53 -5.60 52.26- 1,391,436 3,605,458 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 التقریربھ 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

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


