
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٧/١٠/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (     14,217.81  -1.14% 9.07%         649,390,720          140,583,886          395,200,082,939مؤشر ( 

  EGX 50 (       2,035.48  0.09% -5.31%         763,827,328          208,202,042          486,087,198,724مؤشر ( 
  EGX 70 (          522.31  1.63% -24.72%         208,740,144          107,851,423          187,896,455,253مؤشر ( 
  EGX 100 (       1,396.19  0.58% -19.17%         858,130,880          248,435,309          583,124,625,205مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 مساھمو المصري لتنمیة الصادرات یُقرون توزیعات نقدیة  
  مصر تقترح توزیعات نقدیة على المساھمین أكرو  
   ٤٢أرباح أكرو مصر النصفیة تتراجع٪    
  تراجع اإلیرادات یتحول بـ"ماریدیف" للخسائر بالنصف األول  
   القاھرة لالستثمار تعلق على قرار نسبة تملك األجانب بالمدارس

  الخاصة
   اكتوبر ٢١عمومیة مطاحن شمال القاھرة تناقش توزیعات االرباح  
   أسمنت سیناء تكشف حصة "ریالینس لوجیستكس" في رأسمالھا  
   تأجیل دعوى المساھمین ضد الصخور العربیة  
   إعادة تسعیر الغاز لصناعات األسمنت والحدید واأللومنیوم والنحاس

  والسیرامیك  
   معیط: مصر مستمرة في أجندتھا اإلصالحیة سواء مع صندوق النقد

  أو بدونھ 
   جالینا القابضة تخاطب بنوك استثمار إلدارة طرح تابعتین بالبورصة  
   استكمال االتفاق مع یورو كلیر في ینایر واإلدراج بمؤشر جى بي

  مورجان یولیو 
   ارتفاع ھامشي بمؤشر مدیري المشتریات بمصر خالل

  وتوقعات بتحسن النشاط سبتمبر..
  شركتان بریطانیتان تعتزمان التنقیب عن الذھب في مصر  
  ٢٠قرار جدید بقصر مساھمة األجانب فى المدارس الخاصة على ٪    
   استقرار أسعار النفط وسط مخاوف تدھور االقتصاد العالمي  
   واشنطن تعلن قائمة المنتجات األوروبیة التي تشملھا التعریفات

  دةالجمركیة الجدی

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٤  ٧٨  ٩٧  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  مساھمو المصري لتنمیة الصادرات یُقرون توزیعات نقدیة 

الجمعیة العامة العادیة للبنك المصري لتنمیة الصادرات على وافقت 
-٢٠١٨ملیون جنیھ على المساھمین عن العام المالي  ٢٧٢٫٨توزیع 
ملیون جنیھ على  ٩٩٫١٥تقرر توزیع  و ، بواقع جنیھ للسھم، ،٢٠١٩

ملیون  ١٫٢٨العاملین عن أرباح العام المالي، على أن یتم احتجاز نحو 
على القوائم المالیة للبنك عن العام المالي  جنیھ.وصدقت الجمعیة

ً بلغت  ملیار جنیھ خالل الفترة من  ١٫١١الماضي.وحقق البنك أرباحا
ملیون جنیھ  ٧٩٠٫٣، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩وحتى یونیو  ٢٠١٨یولیو 

  ٢٫٧في الفترة المقارنة من العام المالي السابق لھ.ویبلغ رأسمال البنك 
ً عل جنیھات   ١٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٢٧٢٫٨ى ملیار جنیھ، موزعا

  مباشر:المصدرللسھم. 

  أكرو مصر تقترح توزیعات نقدیة على المساھمین 

اقترح مجلس إدارة شركة اكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنیة توزیع 
المجلس توزیع  اقترح  جنیھ للسھم.  ١٫٧٥كوبون نقدي للمساھمین بواقع 

یونیو  ٣٠ة والظاھرة في القوائم المالیة في الكوبون من األرباح المرحل
.وقالت الشركة إنھا قامت بتعدیل النظام األساسي بما یسمح ٢٠١٩

ً   ٥٥٠٫٥بالتوزیعات المرحلیة .ویبلغ رأسمال الشركة  ملیون جنیھ، موزعا
جنیھات للسھم.وحققت  الشركة  ١٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٥٥على 

ملیون  ٧٢٫٢٥بلغ  ٢٠١٩إلى یونیو  صافي ربح خالل الفترة من ینایر 
ملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من  ١٢٤٫٥جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ 

  مباشر:المصدر  العام الماضي،مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقلیة.

    ٪٤٢أرباح أكرو مصر النصفیة تتراجع 

والسقاالت  أظھرت نتائج األعمال المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات 
المعدنیة، خالل النصف األول من العام الجاري، تراجع أرباحھا بنسبة 

حققت صافي ربح خالل الفترة من ینایر و بالمائة، على أساس سنوي. ٤٢
  ١٢٤٫٥ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٧٢٫٢٥بلغ  ٢٠١٩إلى یونیو 

خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي، مع األخذ في اإلعتبار ملیون جنیھ 
ً خالل النصف األول من   ٢٠١٩حقوق األقلیة.وتراجعت اإلیرادات ھامشیا

ملیون جنیھ خالل   ٦٣١٫١٣ملیون جنیھ، مقارنة بنحو  ٦١٥٫٤لتصل إلى 
ً بلغت  ٢٠١٨نفس الفترة من  .وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحا

ھ خالل الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح ملیون جنی ٢٣٫٢
   مباشر:المصدر  ملیون جنیھ بالربع المقارن من العام الماضي. ٦١٫٦بلغت 

  تراجع اإلیرادات یتحول بـ"ماریدیف" للخسائر بالنصف األول 
 -أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة الخدمات المالحیة والبترولیة 

، تحولھا للخسائر على أساس  ٢٠١٩النصف األول من ماریدیف، خالل 
ملیون دوالر  ٤٫٥سنوي، بضغط تراجع اإلیرادات حققت خسائر بلغت 

ملیون  ١٧٫٠٨، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩خالل الستة أشھر األولي من 
، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨دوالر في الفترة المقارنة من 

ملیون  ٨٠٫٥شركة خالل الفترة إلى األقلیة.وتراجعت إیرادات نشاط ال
ملیون دوالر بالنصف األول من  ١١٢٫٧دوالر، مقابل إیرادات بلغت 

ألف  ٧٤٢٫٧.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت ٢٠١٨
  .٢٠١٨ملیون دوالر بالربع الثاني من  ١٠٫٠٩دوالر، مقابل أرباح بلغت 

  مباشر:المصدر

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٩    ١٦٫٣٠  االلومنیوم العربیة 
   ٩٫٩٨    ١٣٫٢٢  مصر لاللومنیوم 

  ٩٫٩٨    ٠٫٩٢  عتاقة
  ٩٫٩٨    ١٫٧٦  ریماس 

  ٩٫٩٧    ١١٫٢٥  حدید عز 

 

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

 -٩٫٩٦    ٤٫٧٠   آراب دیري 
 -٨٫٠٧    ١١٫٠٥  وادي كوم إمبو

 -٧٫٩٦    ٣٧٫٠٢  مصر  -البنك الوطني الكویتي 
 -٧٫٥٨    ٢٠٫٠٠  الوطنیة لالسكان 

 -٦٫٠٧    ١٫٤١  سبینالكس 

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   التداولقیمة   السھم 

  ٧٩٫٦٠    ٩١،٠٦٠،٩١٢  البنك التجاري الدولي 
  ١١٫٢٥    ٧٣،٣٧٧،٢٣٢  حدید عز 

  ٢٫٥٢    ٥٣،٤٥٨،٩٧٢  القلعة 
  ١٦٫٤٠    ٤٦،٩٦٨،٧٨٨  ایسترن كومباني 

  ١٢٫٩٠    ٤٢،٧٣٨،٤١٢  السویدى الیكتریك 

  

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

  ٠٫٥٧    ٥١،٩٩٢،٤٣٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٥    ٣٣،٩٠٧،٨٢٨  بورتو القابضة 

  ٠٫٦٠    ٢٢،٥٢١،٦٤٨  الصعید العامة للمقاوالت 
  ٢٫٥٢    ٢١،٤٨٤،٠٦٣  القلعة 

  ٢٫٠٩    ١٢،٤٥١،٨٤٧  بالم ھیلز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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 نسبة تملك األجانب بالمدارس الخاصةالقاھرة لالستثمار تعلق على قرار 
قالت شركة القاھرة لإلستثمار والتنمیة العقاریة، إن القرار الخاص  

بالمائة فقط من أسھم   ٢٠باقتصار نسبة ملكیة المستثمرین األجانب على 
تعقد اجتماعات مع  و  الشركة، یتم تنفیذه على المشاریع المستقبلیة فقط

أكبر الشركات إلدارة المدارس الخاصة الدولیة والمستثمرین المعنین 
بقطاع التعلیم مع المسئولین للوصول إلى كیفیة تنفیذ ھذا القرار.وأكدت  
ً في حالة صدور أي صیغة تنفیذیة.وفي  الشركة أنھ سیتم االفصاح فورا

یة العقاریة، إنھا ستقوم  وقت سابق قالت شركة القاھرة لالستثمار والتنم
مدارس تابعة للشركة  ٥كلیات جدیدة بجامعة بدر، وإقامة  ٧بتنفیذ إنشاء 

ً على  ٢٣٣٫١١بعدة محافظات.ویبلغ رأسمال الشركة  ملیون جنیھ، موزعا
وحققت الشركة خالل التسعة .قرشاً  ٤٠ملیون جنیھ، بقیمة اسمیة  ٥٨٢٫٧

ملیون جنیھ،  ٢٣١٫٥٦بلغ  أشھر المنتھیة في مایو الماضي، صافي ربح
ً خالل نفس الفترة من عامھا المالي  ١٦٥٫٣٩مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  الماضي. 

  اكتوبر  ٢١عمومیة مطاحن شمال القاھرة تناقش توزیعات االرباح 
قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاھرة، إن اجتماع الجمعیة العامة 

ى قائمة توزیعات األرباح أكتوبر، الموافقة عل ٢١العادیة سیناقش في 
وأضافت  .یونیو الماضي ٣٠المقترحة عن العام المالي المنتھي في 

الشركة أن الجمعیة ستنظر التصدیق على قائمة المركز المالیة وقائمة 
الدخل وقائمة التغییر في حقوق الملكیة وقائمة التدفق النقدي عن السنة 

 مصدر: أموال الغدلا.المالیة المنتھي في یونیو الماضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    أسمنت سیناء تكشف حصة "ریالینس لوجیستكس" في رأسمالھا 
قالت شركة أسمنت سیناء، إن نسبة مساھمة شركة ریالینس 

  ١٧٫٤٤لوجیستكس المباشرة وغیر المباشرة في رأسمالھا بلغت 
تم االستحواذ  و بالمائة، وذلك بعد االستحواذ على جزء في تابعة.

ملیون سھم من أسھم سما سمنت "غیر مقیدة"، والتي   ٣٫٦على 
ولفتت الشركة إلى أن سما سمنت  .بالمائة من رأس المال ٩٢تمثل 

بالمائة من أسھم أسمنت سیناء، مضیفة أن ریالینس   ٦٫٧٥تمتلك 
بالمائة من أسھم رأسمال الشركة قبل تنفیذ  ١١٫٢٣تمتلك 

ً على   ١٫٣٣بلغ رأسمال أسمنت سیناء العملیة.وی ملیار جنیھ، موزعا
جنیھات للسھم.وحققت الشركة  ١٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ١٣٣

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى یونیو  ١٨٧٫٢٣خسائر بلغ 
ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من   ١٥٥٫٧٤الماضي، مقابل 

  مباشر:المصدر . ٢٠١٨عام 

   اھمین ضد الصخور العربیةتأجیل دعوى المس

)، إنھ  ARPIقالت شركة الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة (
تم تأجیل القضیة المرفوعة من المساھمین ضد الشركة إلى جلسة  

.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر  ٢٠١٩أكتوبر  ١٥
الیوم الخمیس، أنھ تم التأجیل لحین تقدیم المدعي المستندات  
ً.وكان قام المساھم أحمد إدریس علي، والذي   المصرح بھا سابقا

ألف سھم، والمساھم محمد عبدالمطلب والذي یمتلك   ٥٠٠یمتلك 
ً، برفع دعوى قضائیة للمطالبة بفرض حراسة على   ٤٢٠ سھما

یونیو الماضي، رفع دعوى   ١٧الشركة.وكانت الشركة نفت یوم 
من یونیو/   ٢٥ي الـ قضائیة ضد الشركة، والمزعم النظر فیھا ف

الماضي الجاري.یشار إلى أن الصخور العربیة للصناعات  
ملیون جنیھ منذ بدایة   ١٫٠٨البالستیكیة سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح   ١٫٠٧ینایر حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل 
  خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  والسوق  االقتصادنظرة على أخبار 
إعادة تسعیر الغاز لصناعات األسمنت والحدید واأللومنیوم والنحاس 

  والسیرامیك  
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، أن مجلس  
الوزراء وافق، خالل اجتماعھ، على اعتماد توصیات اللجنة الوزاریة 

، والمنعقدة  ٢٠١٩لسنة  ١٨٨٤المشكلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعیر الغاز لكل ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠بتاریخ 

نشاط صناعي من األنشطة الصناعیة المختلفة، وذلك في إطار المتغیرات  
  ً االقتصادیة والبیئیة والسیاسیة واالجتماعیة داخل السوق المحلیّة، طبقا

لوزراء، في ألحكام قانون تنظیم أنشطة سوق الغاز.وقال رئیس ا
تصریحات لھ، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتھت  

دوالرات لكل ملیون  ٦إلیھا اللجنة الوزاریة في ھذا الصدد؛ بحیث یكون 
دوالر لكل ملیون وحدة   ٥،٥وحدة حراریة بریطانیة لصناعة األسمنت، و 

لنحاس،  حراریة بریطانیة لصناعات: الحدید والصلب، واأللومنیوم، وا
والسیرامیك والبورسلین.وفیما یتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئیس  
الوزراء أنھ سیستمر العمل بأسعار بیع الغاز الطبیعي الواردة بقرارات  

لسنة  ١٦٨٥، و ٢٠١٤لسنة  ١١٦٢رئیس مجلس الوزراء أرقام: 
لسنة  ١٥٥٧، و٢٠١٩لسنة  ١٥٥٦، و ٢٠١٥لسنة  ١٠٢١، و٢٠١٤
.كان سعر الملیون وحدة حراریة من الغاز لھذه الصناعات ٢٠١٩

  ٧دوالر ونحو  ٤٫٥الطبیعي لصناعة األسمدة والبتروكیماویات یبلغ 
دوالرات لصناعة الحدید والصلب واأللومنیوم والنحاس والسیرامیك.في 
حین كانت الصناعات الغذائیة والغزل والنسیج واألدویة وقمائن الطوب  

 ٨دوالرات للملیون وحدة حراریة، و ٥تحصل على الغاز الطبیعي بسعر 
دوالرات لصناعة األسمنت.كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنھ 

أشھر، في ضوء تغیرات األسعار  ٦سیتم إجراء مراجعة لھذه األسعار كل 
العالمیة والمتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة، وذلك بمعرفة اللجنة 

  حابىالمصدر: الوزاریة المختصة.

  القابضة تخاطب بنوك استثمار إلدارة طرح تابعتین بالبورصة   جالینا
بدأت شركة جالینا القابضة السیر فى إجراءات طرح شركتین تابعتین فى 
البورصة الرئیسیة، عبر مخاطبة عدد من بنوك االستثمار لتولى مھمة 
مدیر الطرح، بجانب مكاتب استشارات مالیة وقانونیة.جالینا القابضة 

) HRHOاستثمار مثل المجموعة المالیة ھیرمیس ( خاطبت بنوك
وفاروس المالیة القابضةوكشف عبدالواحد سلیمان، رئیس مجلس إدارة 
شركة مجمع جالینا الغذائى القابضة، أنھا خاطبت بنوك استثمار 
ً.وأشار إلى أمثلة منھا المجموعة المالیة ھیرمس وفاروس المالیة  رسمیا
القابضة.وتسعى المخاطبة لبحث إدارة طرح شركة جالینا إلنتاج 

ُمركزات، و جالینا للخضروات والفواكھ المجمدة.وأضاف فى تصریحات  ال
خاصة لـ «المال»، أن شركتھ خاطبت شركات استشارات مالیة مثل 
ریكویزا وفینبي.وتھدف تلك المخاطبة إلى اختیار المستشار المالى 
المستقل لتحدید القیمة العادلة للسھم.وأوضح أن الطرح الذى سیتم تنفیذه  

ة جالینا للخضروات والفواكة المجمدة، البالغ  أوال سیكون ألسھم شرك
ا الحصة  ٢٤٠رأسمالھا نحو  ً ملیون جنیھ.ولفت إلى أن شركتھ ستحدد الحق

المستھدفة للطرح، عقب االستقرار على مدیر العملیة.وأوضح أن الشركة 
الثانیة ھى جالینا إلنتاج مركزات الفواكھ والطماطم، ستقوم بزیادة  

ملیون جنیھ  ١٢٠یون جنیھ قریبا.وقال إنھ سیصبح مل ٦٠رأسمالھا البالغ 
قبل طرح حصة من أسھمھا بالبورصة، للتوافق مع الحد األدنى للقید  

ملیون جنیھ.وتوقع االنتھاء من إجراءات التجھیز واختیار  ١٠٠البالغ 

  
معیط: مصر مستمرة في أجندتھا اإلصالحیة سواء مع صندوق النقد 

  أو بدونھ  

یرأس محمد معیط، وزارة مالیة االقتصاد األسرع نموا في الشرق 
االوسط، ویحظى باحترام واسع من المستثمرین والمؤسسات المالیة 
العالمیة على حد سواء، ولكن لدیھ مشكلة كبیرة واحدة وھي أن تحسن 

قتصاد الكلي لم تترجم إلى دخول ومستویات معیشة أعلى مؤشرات اال
للشعب المصري.وبعد أسبوعین من االحتجاجات البسیطة التي تسببت 
في ضربة مبالغ فیھا ألسواق األصول المصریة، وخفضت المؤشر 

خالل ثالثة أیام، أجرى معیط مقابلة مع  ٪١٠الرئیسي للبورصة بنسبة 
مھمة التعامل مع التعافي مزدوج المسار،  وكالة أنباء “بلومبرج” لیناقش 

وفیما یلي نستعرض ما قالھ بشأن أبرز المشكالت على طاولتھ بدءا من 
ارتفاع الفقر إلى دور القطاع العام في االقتصاد والعالقات مع صندوق 

  النقد الدولي. 

  “صندوق النقد الدولي “ 

الدولي  سنوات مع صندوق النقد ٣تقترب مصر من إنھاء برنامج مدتھ 
ملیار دوالر وطبقت فیھ تدابیر  ١٢حصلت بموجبھ على قرض بقیمة 

إصالح اقتصادیة كاسحة وفي بعض األحیان غیر شعبیة، وعندما سئل 
معیط عن إذا كانت مصر سوف تسعى لترتیب غیر مالي مع صندوق 
النقد الدولي، قال إن مصر ملتزمة بأجندتھا اإلصالحیة الخاصة سواء 

صندوق النقد أم ال.وأضاف أن عالقة مصر مع صندوق مع برنامج من 
النقد ھي عالقة مستمرة سواء بموجب مشاورات المادة الرابعة (التي 
یجري الصندوق فیھا مشاورات ثنائیة سنویة مع البلدان األعضاء لتقییم 
أوضاعھم االقتصادیة) أو من خالل مراقبة ما بعد البرنامج أو حتى من 

نھ رغم أن االتفاقات مع صندوق النقد تریح خالل برنامج، وقال إ
المستثمرین، إال أنھم باألخیر یریدون أن یروا االقتصاد المصري 
یتحرك في االتجاه السلیم بعجز محدود في الموازنة ونمو في الناتج 
المحلي اإلجمالي ومستوى دیون عند مستویات معقولة وخدمة دیون 

  جریدة البورصةالمصدر:معقولة كذلك.

استكمال االتفاق مع یورو كلیر في ینایر واإلدراج بمؤشر جى بي 
 مورجان یولیو 

قال وزیر المالیة، محمد معیط، إن اھتمام المستثمرین بالدیون المحلیة   
سیزداد مع االتفاق المستقبلي المتوقع مع شركة المقاصة األوروبیة 

الدول،  “یوروكلیر”، التي تسوي معامالت األوراق المالیة في عشرات 
وأیضا بعد مقابلة المواصفات الفنیة إلدراج الدیون المصریة في 
مؤشرات “جي بي مورجان” لسندات األسواق الناشئة.ویأمل معیط أن 
تستكمل الصفقة مع یوروكلیر بحلول ینایر وأن تستوفى شروط اإلدراج 
في مؤشر “جى بي مورجان” في یولیو، وأضاف أن الھدف السابق 

اصة یورو كلیر الشھر الجاري لم یتحقق بسبب مشكالت بااللتحاق بمق
تشریعیة من المفترض أن یعالجھا البرلمان قریبا.وأضاف وزیر 

من  ٪٤٠المالیة، إن مصر سوف ترفع حصة الدیون األطول أجال إلى 
في  ٪٥إجمالي إصداراتھا السنویة بنھایة العام المالي الحالي من 

ة أنباء “بلومبرج” إن الھدف .وكشف في مقابلة مع وكال٢٠١٧/٢٠١٨
سنوات بحلول  ٤ھو رفع متوسط آجال استحقاق الدیون إلى حوالي 

، في الوقت الذي تسعى فیھ ٢٠١٧/٢٠١٨عام في  ١٫٩من  ٢٠٢٠
الدولة إلى التحول تدریجیا عن أذون الخزانة قصیرة األجل إلى أدوات 



 

 

المستشاریین المالیین والقانونیین، وبدء إجراءات الطرح فى 
خضراوات والفواكھ المجمدة،  .وتعمل «جالینا» فى نشاط ال٢٠٢٠

مصانع  ٣باإلضافة إلى نشاط تصنیع مركزات الفواكھ، وتمتلك نحو 
  المالالمصدر: مختلفة فى المنطقة الصناعیة بمحافظة اإلسكندریة.

ارتفاع ھامشي بمؤشر مدیري المشتریات بمصر خالل سبتمبر..وتوقعات  
 بتحسن النشاط

لتابع لبنك اإلمارات دبي ارتفع مؤشر مدیري المشتریات الرئیسي، ا
ً في سبتمبر  الوطني، في مصر للقطاع الخاص غیر النفطي ھامشیا

.وأوضح بیان صادر عن البنك، الیوم الخمیس، أن المؤشر الذي ٢٠١٩
یقیس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غیر المنتج للنفط، ارتفع إلى 

سابق  نقطة في أغسطس ال ٤٩٫٤نقطة في سبتمبر الماضي، مقابل  ٤٩٫٥
لھ.وأشار البنك إلى وجود تدھور ھامشي في أحوال القطاع الخاص  
ً أن قراءة سبتمبر جاءت أعلى من متوسط السلسلة.وعن  بمصر، مضیفا

نقطة،  ٥٠العوامل التي ساعدت المؤشر في نزول القراءة عن مستوى 
لفت البیان إلى التراجع الشھري الثاني على التوالي في االنتاج بالشركات  

ریة.وتابع: واصلت الشركات تقلیل النشاط في ظل استمرار انخفاض  المص
حجم األعمال الجدیدة ومع ذلك كان معدل االنخفاض أضعف بشكل 
ملحوظ مما شھده أغسطس الماضي.وأوضح البنك أن تراجع االنتاج أدى 
إلى زیادة أخرى في مخزون مستلزمات االنتاج خالل الشھر، مما سمح 

ى نشاطھا الشرائي دون تغییر.من جھتھ، أشار دیفید  للشركات باإلبقاء عل
" إلى وجود تدھور IHS Markitأوین الباحث االقتصادي في مجموعة 

ً أن اإلنتاج  ھامشي في شھر سبتمبر الماضي باألوضاع التجاریة، مضیفا
والطلبات الجدیدة عاودت االنخفاض بالرغم من ھبوط اإلنتاج بوتیرة 

ً  أضعف من الشھر السابق.وذك ر دیفید: "كان تراجع الطلبات الجدیدة محلیا
باألساس، حیث أفاد أعضاء اللجنة بزیادة المبیعات األجنبیة للشھر الثالث  
على التوالي، ولكن بوتیرة أضعف من أغسطس".وقال دیفید إنھ من بین 
الجوانب السلبیة الملحوظة خالل سبتمبر، تراجع مستوى الثقة، حیث ھبط  

سنوات.وأكد أن توقعات بعض الشركات تأثرت   ٣ إلى أدنى مستوى في
ً أن تراجع المبیعات   بارتفاع أسعار الوقود وغیره من المواد الخام، مضیفا
أثر بشكل عام على التوقعات.وتابع: على الرغم من ذلك فقد توقع بعض  

ً المقبلة.  ١٢أعضاء اللجنة تحسن النشاط خالل    مباشر:المصدر شھرا

    زمان التنقیب عن الذھب في مصرشركتان بریطانیتان تعت 
تعتزم شركتا برینسیبال فیرف إنترناشیونال وكابیتال دریلینج 
البریطانیتان، ضخ استثمارات جدیدة في مجال البحث عن الذھب في 
مصر.وقالت وزارة البترول في بیان یوم الخمیس، إن الوزیر طارق المال  

والممیزات الجدیدة بعد تعدیالت  عرض على الشركتین فرص االستثمار 
قانون الثروة المعدنیة الجدید.وأكد المال، أن الشركتین لھما باع طویل یمتد  

ً في مجال استكشاف المعادن وصناعة التعدین في دول  ٣٠لنحو  عاما
أوروبا وأمریكا الشمالیة وأفریقیا وأسترالیا.وأشار المال، إلى أن مصر من 

متلكھ من مناجم مكشوفة تتمیز بإمكانیة العمل بھا  الناحیة الجیولوجیة وما ت
ً لوجود بنیة أساسیة تساعد وتشجع العمل في مجال   على مدار العام نظرا
التعدین ورغبة الوزارة في وجود أكثر من مستثمر یعمل في مجال  

 مباشر:المصدر التعدین. 

راتیجیة مثل سندات الخزانة.وقالت بلومبرج إن وزیر المالیة بدأ است
سنوات تھدف إلى تقلیل عبء الدیون في واحدة من أكثر دول  ٤مدتھا 

من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول  ٪٨٠الشرق األوسط مدیونیة إلى 
، كما تتضمن تنویع أدوات الدین والعمالت المقومة بھا.وقال ٢٠٢٢

معیط: “نحتاج نوعا من التنویع في أدوات الدین وھي الفكرة التي 
لتطبیقھا”، مضیفا أن أول إصدار دولي العام الجاري سوف سنسعى 

یكون على األرجح مقوم بالدوالر.وأضاف أن الدولة تدرس أیضا 
إصدار صكوك وسندات خضراء وكذلك ما یعرف بسندات الباندا 
المقومة بالرنیمبي الصیني وسندات الساموراي المقومة بالین 

المركزي المصري ألسعار  الیاباني.وقالت الوكالة إنھ مع خفض البنك
، ٪١٣٫٥نقطة أساس في الشھرین الماضیین إلى  ٢٥٠الفائدة بمقدار 

وعزمھ على مواصلة دورة التیسیر النقدي سوف یجعل العائد الحقیقي 
حالیا من الماضي، ویرى  ٪٥٫٧الذي تحققھ الدیون المصري عند 

 سوف ٪١زائد أو ناقص  ٪٣معیط أن انخفاض العائد الحقیقي إلى 
یكون “معدل فائدة حقیقي معقول یحافظ على جاذبیة مصر للمستثمرین 

  ایكونومى بلس. المصدر: األجانب

    ٪٢٠قرار جدید بقصر مساھمة األجانب فى المدارس الخاصة على 

أصدر طارق شوقى وزیر التربیة والتعلیم قرارا جدیدا بقصر مساھمة 
من  ٢٠% المستثمرین األجانب فى شركات المدارس الخاصة على

أسھم الشركة فقط، وذلك بعد أیام من قرار مماثل یتعلق بالمدارس 
الدولیة.واشترط القرار الجدید أن یكون مالك المدارس الخاصة 
شخصیات اعتباریة تحمل الجنسیة المصریة، وفى حال مساھمة 
األجانب سواء صنادیق االستثمار أو شركة أو ھیئة أو أشخاص أو 

شركة فیشترط أال تزید مساھمتھم مجتمعین أو مزدوجى الجنسیة فى ال
من أسھم الشركة المالكة لمدارس خاصة.واشترط  ٢٠منفردین على %

القرار على المستثمرین تقدیم ما یدل على قیمة المشاركة للمساھمین 
وحصصھم الفعلیة بالمنشأة التعلیمیة.كما منع القرار تنازل األجانب عن 

لحصول على موافقة مسبقة من أى حصص حالیة بأى شكل إ بعد ا
الجھة المختصة باصدار التراخیص وفى حالة مخالفة الشركة المالكة 
للمدارس لتلك الشروط فان الوزارة ستتخذ كافة اجراءات القانونیة عبر 
عقوبات مشددة.وتضمن القرار مجموعة من االشتراطات منھا ان تكون 

اء بالتزامات المدرسة الشركة المالكة للمدارس الخاصة قادرة على الوف
مالیا، وأن یكون ھدفھا خدمة التربیة والتعلیم طبقا لمعاییر الجودة 
واعتماد التربوى وایكون ھدفھ األساسى اتجار أو المیل 
لالستغالل.ووفقا الحصائیات المتوافرة بوزارة التربیة والتعلیم بلغ 

بكل  ٢٠١٨-٢٠١٧مجموع المدارس الخاصة خالل العام المالى 
مدرسة من إجمالى مجموع مدارس  ٧٥٣٤حل التعلیم غیر الفنى مرا

مدرسة فى مصر مما یشیر إلى أن ھذه المدارس تمثل  ٥٣٥٨٧یبلغ 
من عدد المدارس المصریة.وطالبت مصادر قریبة الصلة من  ١٤%

اصحاب المدارس الخاصة بوقف تنفیذ القرارین الوزاریین المتعلقین 
ة والدولیة.واقترحت عقد حلقة نقاشیة بملكیة األجانب بالمدارس الخاص

بین ممثلى المدارس الخاصة ووزارة التربیة والتعلیم بشكل عاجل بھدف  
التوصل إلى تحدید القواعد واآللیة المالئمة لمناخ االستثمار األجنبى المباشر  
فى قطاع التعلیم ما قبل الجامعى.واضافت المصادر إلى أن الرغبة الحقیقة  

ولیة والكیانات األجنبیة العاملة فى قطاع التعلیم بمصر ھى  لدى الشركات الد
الحفاظ على ما تم إنجازه من تطور للقطاع وعدم غلق األبواب أمام المزید من  
االستثمارات األجنبیة الجادة الراغبة فى تمللك أسھم فى الشركات التى تملك  

  جریدة البورصة: المصدر وتدیر المدارس الخاصة الدولیة واللغات بالبالد. 



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    استقرار أسعار النفط وسط مخاوف تدھور االقتصاد العالمي

، متخلیة عن مكاسب حققتھا في وقت  استقرت أسعار النفط إلى حد كبیر 
سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فیھ المخاوف بشأن تدھور آفاق  

والتي أضرت بشدة باألسعار في الجلسة السابقة على االقتصاد العالمي 
آمال متواضعة بإنھاء الحرب التجاریة بین الوالیات المتحدة  

بتوقیت جرینتش، تراجعت العقود اآلجلة   ٠٦٥٧والصین.وبحلول الساعة 
دوالر  ٥٧٫٦٦بالمئة إلى  ٠٫١لخام القیاس العالمي برنت ثالثة سنتات أو 

ین بالمئة في الجلسة السابقة.في غضون ذلك،  للبرمیل، بعد أن ھبطت اثن
ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسیط األمریكي تسعة سنتات  

بالمئة یوم   ١٫٨دوالر للبرمیل بعد أن نزلت  ٥٢٫٧٣بالمئة إلى  ٠٫٢أو 
األربعاء.وبلغت المؤشرات القیاسیة لألسھم العالمیة أدنى مستویاتھا في 

الوقت الذي غذت فیھ مؤشرات على تباطؤ نمو شھر یوم األربعاء في 
االقتصاد األمریكي وأرباح ضعیفة في أوروبا المخاوف من أن االقتصاد  
العالمي قد ینزلق صوب الركود.وقال بنك إیھ.إن.زد في مذكرة إن السوق  
تركز ”اھتمامھا بوضوح“ على األثر المحتمل لضعف النمو االقتصادي 

مسائل المتعلقة باإلمدادات لتحتل مكانة أقل على طلب النفط، مع تراجع ال
أھمیة في الوقت الحالي.كما تضررت الثقة أیضا في الجلسة السابقة جراء  

ملیون برمیل األسبوع   ٣٫١ارتفاع مخزونات النفط الخام األمریكیة 
الماضي وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمریكیة وھو ما تجاوز بكثیر 

ملیون برمیل.والعقود اآلجلة لبرنت حالیا   ١٫٦ توقعات المحللین بزیادتھا 
سبتمبر على منشأتي نفط   ١٤أقل من المستویات المسجلة قبل ھجوم 

سعودیتین والذي تسبب في توقف ما یزید عن نصف إنتاج المملكة لفترة 
  رویترزالمصدر:  وجیزة.

واشنطن تعلن قائمة المنتجات األوروبیة التي تشملھا التعریفات  
  الجدیدة الجمركیة 

أعلنت الوالیات المتحدة قائمة المنتجات األوروبیة التي سیتم تطبیق  
تعریفات جمركیة علیھا في الشھر الجاري.وجاء قرار الوالیات المتحدة  
بعد أن قضت منظمة التجارة العالمیة بأحقیة الوالیات المتحدة في شكوتھا  

دة في عام  ضد شركة "إیرباص" األوروبیة، حیث تقدمت الوالیات المتح
بأول شكوى ضد الشركة وذلك بسبب بالدعم الحكومي لتطویر  ٢٠٠٤

".وتبین من تحقیقات منظمة التجارة ٣٨٠و ایھ ٣٥٠طائرات إیرباص" ایھ
أن االتحاد األوروبي فشل "في اتخاذ الخطوات المناسبة إلزالة اآلثار 
الضارة أو سحب الدعم، مما أدى إلى التحامل الكبیر على مصالح  

الیات المتحدة ووقوع خسائر أمریكیة جراء ذلك".وذكر مكتب الممثل الو
التجاري في بیان صادر األربعاء أن القائمة تتضمن تعریفات تتنوع  

ُطبق بدءً من  ٢٥بالمائة و ١٠نسبتھا بین  أكتوبر  ١٨بالمائة، وست
بالمائة على  ١٠الجاري.وأوضح البیان أنھ سیتم تطبیق تعریفات بنسبة 

من فرنسا وألمانیا وإسبانیا وبریطانیا.وأضاف أن ھناك تعریفات  الطائرات 
بالمائة سیتم تنفیذھا على سلع الشعیر اإلیرلندي والویسكي  ٢٥بنسبة 

األسكتلندي، إلى جانب المالبس الجاھزة من بریطانیا.وتابع: "كما سیتم  
بالمائة على القھوة وأدوات معینة وآالت من  ٢٥تطبیق تعریفات بنحو 

ً عن تعریفات بنسبة ألما بالمائة على أنواع مختلفة من الجبن  ٢٥نیا، فضال
وزیت الزیتون واللحوم المجمدة من ألمانیا وإسبانیا وبریطانیا".كما تعتزم 

بالمائة على  ٢٥حكومة دونالد ترامب تطبیق تعریفات جمركیة بنحو 
منتجات لحوم خنازیر معینیة، وكذلك منتجات الزبد والبیض من دول 

 المصدر:مباشرتعددة.م

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,912.00  -0.09% السعودیة 

 DFMGI 2,781.00 0.00%  دبي
 ADI 7,963.00 0.53% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,208.00 0.30% الكویت 

 BSEX 18.30  -3.94% البحرین 
 GENERAL 33,487.00 1.37% قطر 

 MASI 47,975.00 0.49% المغرب 
 TUN20 2,439.00 -0.20% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,573.72  1.42% أمریكا 
 S&P 500 2,952.01  1.42% أمریكا 
 NASDAQ 7,982.47 1.40% أمریكا 

 FTSE 100 7,134.26 -0.30% لندن 
 DAX 12,012.81  0.73% أمانیا 

 Nikkei 225 21,375.25  -0.16% الیابان 
 %0.09 1,502.77 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.19- 58.24 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.06- 52.68 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  التوزیعتاریخ   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 مجاني لكل سھم أصلي  ٠٫٤٧٠٠٩٠٩٠٩٤  سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات 

 

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

  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/ ٢٤/١٠  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ للسھم القسط األول  ٠٫٣٠  ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة 
  ٢٠١٩/ ٢٧/١٠  ٢٠١٩/ ٢٢/١٠  جنیھ للسھم  ٣٫٨٠  العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة 

  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  ھ للسھ جنی  ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

  بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر   غیر عادیة   السیاحیة المصریة للمنتجعات   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  القاھرة   –جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  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 –بمقر شركة الصناعات المعدنیة   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  ٥بمقر شركة الصناعات المعدنیة   عادیة 

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

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

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

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

عادیة و غیر  
  القاھرة  - دار السالم    - 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 79.6 -0.35 6.15 1,153,653 91,060,912 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.40 -0.91 - 2,849,848 46,968,788 19.00 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.09 -2.42 1.71 3,311,803 33,026,896 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.43 0.42 32.77 488,914 686,575 1.59 1.03 5.67% 

 الیكتریك السویدى  
SWDY 

12.90 -1.98 28.73- 3,328,412 42,738,412 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
18.70 -2.60 24.25 1,052,834 19,568,038 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
42.75 1.38 4.24 146,622 6,263,731 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.78 0.17 6.43- 1,339,393 15,713,700 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.61 -0.92 23.47- 1,317,466 11,334,045 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.65 3.33 30.70- 2,932,340 13,147,006 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.52 0.80 28.81- 21,484,063 53,458,972 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.29 -1.61 14.10 339,654 5,123,638 22.19 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.90 -1.20 2.94- 194,964 1,944,771 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

12.79 -0.23 47.01 418,695 5,180,701 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.35 5.83 38.34 6,376,322 39,670,628 7.06 3.45 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.09 -0.48 3.69- 12,451,847 25,773,736 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.50 0.61 45.29 735,890 19,330,172 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

104.00 -1.04 11.86- 44,777 4,638,588 126.99 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.28 0.00 1.15- 904,737 9,157,050 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.20 1.20 32.58- 1,433,860 5,992,799 10.80 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.22 1.21 46.40- 1,331,979 12,190,132 23.50 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.60 -3.61 8.50- 5,377,866 30,061,314 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.79 2.11 2.72- 1,083,243 7,248,227 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.10 2.99 6.06- 3,027,952 9,375,475 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

11.25 9.97 37.74- 6,770,389 73,377,232 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.57 0.88 1.38- 51,992,438 29,298,938 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.71 -2.17 55.57 879,047 2,395,943 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.62 -3.22 11.39 556,531 7,074,895 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.36 3.08 20.12- 2,931,195 15,711,139 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.84 9.65 46.42- 4,327,152 11,878,277 6.19 2.15 0.22% 
  السھم یتداول بالدوالر * 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
 في موثوق فیھا  أنھا یعتقد مصادر  شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر  ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

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

ا محظور    . تمامً

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

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


