
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٨/١٠/٢٠١٩  
  

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
 جدیدة ـب ً ملیار   ١٫٣أوراسكوم كونستراكشون تضیف عقودا

  ر بالربع الثالث  دوال
   ٢٠١٩-٢٠١٨خالل  ٪٦٣خسائر الحدید والصلب ترتفع    
   الیوم: فتح باب االكتتاب فى األسھم المتبقیة من زیادة رأسمال

  أسكوم  
   البورصة تحدد نھایة الحق في كوبون أموك  
   العامة للصوامع تقترح توزیعات نقدیة على المساھمین  
  خالل شھرین   ٪٢٣أرباح اإلسكندریة لألدویة ترتفع  
 شركات ببورصة مصر توضح تأثیر خفض أسعار الغاز   ٥

  الطبیعي  
  ٥٠الوزراء المصري یقرر خفض تكلفة التداول بالبورصة ٪  
   المركزى: قانون البنوك جزء من برنامج اإلصالح وحققنا أعلى

  احتیاطى نقدى 
   توقعات بانتعاشة فى سوق السیارات بعد تراجع الفائدة  
 %خفضا مرتقبا فى أسعار مواد البناء   ٥  
   باول یؤكد على استقاللیة الفیدرالي وسط انتقادات ترامب  
  الرابحین  "جي.بي.مورجان: أسھم منطقة الیورو ستكون أكبر

  من صفقة البریكست  

  

  ) 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 
ً جدیدة بـ ملیار دوالر بالربع  ١٫٣أوراسكوم كونستراكشون تضیف عقودا

    الثالث
أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، إضافة عقود جدیدة بقیمة 

ملیار دوالر خالل الربع الثالث من العام الجاري، بزیادة قدرھا   ١٫٣
بالمائة مقارنة  ٣٩بالمائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي و ١٥٠

بذلك یبلغ إجمالي قیمة العقود الجدیدة   و ، ٢٠١٩بالربع الثاني من عام 
ملیار دوالر، بنسبة  ٢٫٧خالل التسعة أشھر األولى من العام الجاري نحو 

بالمائة عن قیمة العقود المسجلة خالل نفس الفترة من العام   ٧٩ارتفاع 
ملیار دوالر.وأضافت أن مصر تستحوذ على  ١٫٥الماضي والبالغ قدرھا 
بالمائة من اجمالي العقود الربع  ٧٥والتي تمثل غالبیة العقود الجدیدة 

، وذلك من خالل قیام التحالف المشترك لشركة ٢٠١٩الثالث من عام 
أوراسكوم لإلنشاءات في القیام بأعمال تصمیم وبناء وتشغیل وصیانة 

) خطوط أول مونوریل یتم تنفیذه في EPC + Finance(على أساس 
ً م ن خالل تحالف آخر بتنفیذ جمیع مصر. وأشارت إلى أنھا تقوم أیضا

كم لمشروع القطار الكھربائي الجدید   ١٦٠أعمال السكك الحدیدیة لمسافة 
في مصر.ونوھت بإبرام عقود جدیدة في الوالیات المتحدة األمریكیة تمثل 

بالمائة من إجمالي قیمة العقود الجدیدة المبرمة خالل الربع  ٢٥نسبة 
ً إضافیة . وتشمل المش٢٠١٩الثالث من عام  اریع الجدیدة البارزة أعماال

ً ضمن Data Centerفي قطاع مراكز البیانات ( )، والذي أصبح مؤخرا
القطاعات الرئیسیة للشركة.كما وقعت الشركة مشروعات جدیدة كبیرة في 
مختلف قطاعاتھا الرئیسیة مثل مشروعات المباني التجاریة.وقالت إن  

المجمعة المتوقعة إجمالي قیمة المشروعات تحت التنفیذ 
)Consolidated Backlog ٥٫١)، بلغ بنھایة سبتمبر الماضي نحو  

و  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠ملیار دوالر في  ٤٫٢ملیار دوالر، مقارنة بمبلغ 
ً بلغت  ٢٠١٩یونیو  ٣٠ملیار دوالر في  ٤٫٦ .وحققت الشركة أرباحا

ح ملیون دوالر خالل النصف األول من العام الجاري، مقابل أربا  ٦٧٫٢
  :مباشرالمصدر  ملیون دوالر بالنصف المقارن من العام الماضي. ٨٧بلغت 

    ٢٠١٩-٢٠١٨خالل  ٪٦٣خسائر الحدید والصلب ترتفع  

المصریة أظھرت المؤشرات المالیة المعدلة لشركة الحدید والصلب 
)IRON ارتفاع خسائرھا بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨)، خالل العام المالي ،

بالمائة على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر،  ٦٢٫٨٩
ملیار جنیھ خالل الفترة من  ١٫٤٦٥یوم االثنین، إنھا حققت خسائر بلغت 

ملیون  ٨٩٩٫٦١، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩ ووحتى یونی ٢٠١٨یولیو 
بالعام المالي السابق لھ.وحققت الشركة خالل العام المالي الماضي جنیھ 

ملیار جنیھ  ١٫٦٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٢٤مبیعات بلغت 
بالعام المالي السابق لھ.یشار إلى أن الحدید والصلب المصریة حققت  

أغسطس)  -إیرادات خالل أول شھرین من العام المالي الجاري (یولیو 
ملیون جنیھ.وأضافت الشركة أن مبیعات الشركة خالل   ١٨٧٫٨٦بلغت 

  :مباشرالمصدر ملیون جنیھ. ١٢٤٫١٦شھر یولیو الماضي سجلت 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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 

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر 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   قیمة التداول  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   كمیة التداول   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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  الیوم: فتح باب االكتتاب فى األسھم المتبقیة من زیادة رأسمال أسكوم  
قالت البورصة المصریة الیوم، بأن الھیئة العامة للرقابة المالیة لیس لدیھا  

) ASCMأسكوم ( –مانع بصفة مبدئیة من قیام شركة أسیك للتعدین 
 ٣٦٢١١٤٩عددھا بنشر الدعوة لقدامى لالكتتاب فى االسھم المتبقیة البالغ 

جنیھ للسھم وبدون مصاریف اصدار وبذات   ١٠سھم بقیمة اسمیة قدرھا 
شروط االكتتاب الواردة باإلعالن السابق.وأضافت البورصة، بأن الحق  
في االكتتاب ھم المساھمین القدامى بالشركة لحاملي ومشتري السھم حتى 

أسھم زیادة   .وسیتم فتح االكتتاب في٠٧/٠٨/٢٠١٩نھایة جلسة تداول یوم 
وحتى یوم الخمیس   ٠٨/١٠/٢٠١٩رأسمال الشركة، اعتبارا من 

  المصدر: البورصة المصریة.١٠/١٠/٢٠١٩

    البورصة تحدد نھایة الحق في كوبون أموك

البورصة المصریة، إن نھایة الحق في كوبون شركة االسكندریة  أعلنت 
أكتوبر  ٢١اموك لحامل السھم حتى جلسة  -للزیوت المعدنیة 

.وأضافت البورصة في بیان الیوم االثنین، أنھ من المقرر صرف ٢٠١٩
ً على أن یكون موعد صرف الدفعة  ٣٥الكوبون على دفعتین بواقع  قرشا

ً.ومن المقرر صرف الدفعة  ٢٥أكتوبر الجاري بقیمة  ٢٤األولى في  قرشا
.وأقرت  ٢٠٢٠فبرایر  ٢٧قروش في  ١٠الثانیة من الكوبون بقیمة 

 ٤٥٢لشركة أموك توزیعات نقدیة على المساھمین بقیمة  الجمعیة العامة
.واقترح مجلس إدارة أموك توزیع ٢٠١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ عن أرباح 

،  ٢٠١٩-٢٠١٨كوبون نقدي على المساھمین عن أرباح العام المالي 
ً للسھم.ویبلغ رأسمال الشركة  ٢٥بواقع  ً   ١٫٢٩قرشا ملیار جنیھ، موزعا
ة اسمیة جنیھ للسھم. وانخفضت أرباح ملیار سھم، بقیم ١٫٢٩على 

بالمائة خالل العام المالي الماضي على أساس   ٦٩٫٧الشركة بنسبة 
إلى یونیو  ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو  ٤٥٠سنوي، وبلغت 

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام   ١٫٤٨، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩
  :مباشرالمصدر المالي السابق لھ. 

    العامة للصوامع تقترح توزیعات نقدیة على المساھمین

كشفت قائمة توزیعات أرباح شركة العامة للصوامع والتخزین عن العام  
جنیھ  ٣٫٢٥، اقتراح توزیع كوبون نقدي بواقع ٢٠١٩-٢٠١٨المالي 

للسھم.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، أن  
ملیون جنیھ على المساھمین عن أعمال العام   ٣٢٫٥المجلس اقترح توزیع 

ً على  ١٠٠المالي الماضي.ویبلغ رأسمال الشركة   ١٠ملیون جنیھ، موزعا
جنیھات للسھم.یشار إلى أن الشركة سجلت   ١٠مالیین سھم، بقیمة اسمیة 

-٢٠١٨ملیون جنیھ خالل العام المالي الماضي  ١٠٠٫١صافي ربح بلغ 
ً خالل العام المالي  ملیون جنیھ ٩١٫٨٤، مقابل ٢٠١٩ أرباحا

  ٥٫٤الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي بنسبة 
خالل العام   ٣٨٨٫٥٤ملیون جنیھ، مقابل  ٤٠٩٫٥١بالمائة، لتصل إلى 

   :مباشرالمصدر .٢٠١٨-٢٠١٧المالي 

  

  

  

  

  

  

شركات ببورصة مصر توضح تأثیر خفض أسعار الغاز   ٥
    الطبیعي

شركات مدرجة ببورصة مصر عن حجم تأثیر قرار  ٥كشفت 
خفض أسعار الغاز الطبیعي للمصانع على أعمالھا.وقرر الوزراء  

الطبیعي بالنسبة للنشاط الصناعي  المصري، إعادة تسعیر الغاز 
دوالرات لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة لصناعة   ٦لیكون 

دوالر لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة  ٥٫٥األسمنت، و
لصناعات الحدید والصلب، واأللومنیوم، والنحاس، والسیرامیك  
والبورسلین.وبحسب رصد أجراه "مباشر" من خالل استطالع آراء  

ن خبراء مواد البناء بشركات األبحاث، تبین تربع قطاع  مجموعة م
الحدید والصلب على عرش المستفیدین من خفض القرار، وحرمان  
قطاع األسمنت من تلك االستفادة نتیجة ألسباب خاصة  
بالقطاع.وقالت شركة حدید عز إن قرار خفض أسعار الغاز حال  

ً بین تكالیف اال نتاج وأسعار بیع  تطبیقھ یخفض الفجوة القائمة جزئیا
ً لبیان لبورصة مصر الیوم االثنین.وقالت   المنتج النھائي، وفقا

عتاقة إن قرار خفض أسعار الغاز   - شركة مصر الوطنیة للصلب 
لیس لھ أثر ملحوظ على تكلفة االنتاج ألنھا تعمل بالدرفلة.وأكدت   
  ً الشركة في بیان لبورصة مصر أنھ الغاز الطبیعي یؤثر ایجابیا

لمصانع المتكاملة فقط الستخدامھا بكثافة في مرحلة  على ا
.ومن جانبھا قالت شركة االسكندریة ألسمنت بورتالند إنھ  DRIالـ

ال یوجد أي تأثیر لتخفیض سعر الغاز على نتائج أعمالھا، حیث  
أنھا تستخدم الفحم والفحم البترولي كوقود.وعن شركة مصر  

ملیون جنیھ   ٣١نحو  لأللومنیوم قالت إن خفض أسعار الغاز یوفر 
ً.وأوضحت مصر لأللومنیوم أنھا تستھلك   من تكالیف الشركة سنویا

ً من الغاز   ٣٤ - ٣٢كیمة تتراوح بین  ملیون متر مكعب سنویا
ملیون جنیھ، الفتة إلى أن تكلفة   ١٤٥الطبیعي بقیمة تصل إلى 

ً بعد قرار   ١١٤استھالك الغاز تتراجع إلى  ملیون جنیھ سنویا
.ومن جھتھا قالت العربیة لألسمنت إن القرار لن  خفض األسعار 

یؤثر على ربحیة الشركة ، حیث أنھا تستخدم الفحم والطاقة البدیلة  
  :مباشرالمصدر وال تستخدم الغاز الطبیعي.

    خالل شھرین ٪٢٣أرباح اإلسكندریة لألدویة ترتفع 
ركة اإلسكندریة لألدویة والصناعات  كشفت المؤشرات المالیة لش

- ٢٠١٩الكیماویة، عن أول شھرین من العام المالي الجاري (
بالمائة، على   ٢٢٫٧)، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة ٢٠٢٠

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم  
ملیون جنیھ منذ بدایة  ٢٥٫١٨االثنین، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ  ٢٠٫٥٢تى نھایة أغسطس الماضي، مقابل یولیو ح
ً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت   أرباحا
إیرادات الشركة خالل أول شھرین من العام الجاري لتصل إلى  

ملیون  ١٤٠٫٠٩ملیون جنیھ بنھایة أغسطس، مقابل  ١٧٠٫٠٦
إلى أن  جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.یشار 

  ً اإلسكندریة لألدویة والصناعات الكیماویة حققت الشركة أرباحا
ملیون جنیھ خالل العام المالي المنتھي في یونیو   ١١٢٫٨بلغت 

ملیون جنیھ في العام المالي   ١١٨٫٢الماضي، مقابل أرباح بلغت 
السابق لھ.وارتفعت مبیعات الشركة خالل العام المالي الماضي إلى  

ملیون جنیھ في   ٧٠٨٫٧، مقابل مبیعات بلغت ملیون جنیھ ٨٢٩
  :مباشرالمصدرالعام المالي السابق لھ.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  ٪ ٥٠الوزراء المصري یقرر خفض تكلفة التداول بالبورصة 

لعام   ٢٢٣٩أصدر مصطفى مدبولي رئیس الوزراء المصري القرار رقم 
بشأن إعادة تنظیم صندوق تأمین المتعاملین من المخاطر غیر  ٢٠١٩

التجاریة والمعروف بصندوق حمایة المستثمر.وبموجب القرار الصادر 
 ٥٠عن مجلس الوزراء؛ یتم تخفیض المقابل عن عملیات التداول بنسبة 

 ً ً من عشرین في المائة ألف، وفقا بالمائة لتصبح عشرة في المائة ألف بدال
ن صادر عن الھیئة العامة للرقابة المالیة یوم االثنین.وأكد رئیس ھیئة لبیا

الرقابة المالیة حرص الرقیب على الخدمات المالیة غیر المصرفیة على 
تطویر منظومة الحمایة للمستثمرین في سوق رأس المال.وقال محمد  
عمران إنھ ألول مرة یتم توفیر حمایة تأمینیة لحائزي األسھم من 

ملین ضد المخاطر غیر التجاریة الناشئة عن أنشطة الشركات المقید  المتعا
لھا أوراق أو أدوات مالیة بالبورصات المصریة لما لھ من أثر إیجابي 
على سالمة واستقرار األسواق بصدور القرار.وتابع رئیس الھیئة: "أن  
صندوق حمایة المستثمر من المخاطر غیر التجاریة صاحب الشخصیة 

عید تنظیمھ لیصبح صندوق تأمین المستقلة و  ُ الذي ال یھدف للربح قد أ
للمتعاملین في األوراق المالیة من المخاطر غیر التجاریة الناشئة عن 
أنشطة الشركات المقید لھا أوراق أو أدوات مالیة بالبورصات المصریة 
والشركات العاملة في مجال األوراق المالیة واألدوات المالیة، ویصدر 

ساسي لھ بقرار من مجلس ادارة الھیئة بناءً على اقتراح مجلس  النظام األ
إدارة الصندوق".وأضاف عمران أنھ بمقتضى قرار رئیس مجلس  
الوزراء أصبح الصندوق یضم في عضویتھ كل شركة من الشركات المقید  
لھا أوراق أو أدوات مالیة بالبورصات المصریة، وكل شركة من 

ً  الشركات العاملة في مجال األو راق المالیة واألدوات المالیة وتباشر نشاطا
أو اكثر من المقاصة والتسویة في معامالت األوراق المالیة، واإلیداع  
والقید المركزي لألوراق المالیة، وتكوین وإدارة محافظ األوراق المالیة، 
وإدارة صنادیق االستثمار، والسمسرة في األوراق المالیة، والتعامل 

ة في السندات، وأمناء الحفظ.ولرئیس مجلس الوزراء  والوساطة والسمسر 
بناءً على اقتراح مجلس إدارة الھیئة أن یضیف إلى األنشطة المشار إلیھا  

ً للبیان.  ً ألحكام القانون، وفقا   :مباشرالمصدر أي أنشطة أخرى تصدر أعماال

  خفضا مرتقبا فى أسعار مواد البناء   ٥%
د البناء، أن خفض أسعار الغاز أكد عدد من رؤساء الشعب فى غرفة موا

دوالر لكل ملیون  ٥٫٥دوالر لعدد من الصناعات لیصبح  ١٫٥الطبیعى 
دوالرات   ٦وحدة حراریة لمصانع الحدید والسیرامیك والبورسلین و

لمصانع األسمنت یساھم فى خفض تكلفة معظم مواد البناء، وبالتالى یتاح 
وقال أحمد الزینى، رئیس  لھا فرصة للمنافسة بقوة فى السوق العالمیة.

شعبة مواد البناء بالغرفة التجاریة، إن القرار جید جدا وإیجابى، ألنھ یقلل  
ً جدیدة أمام تصدیر مواد البناء، وعلى  سعر المنتج النھائى ویفتح فرصا
ً ال بأس بھ  رأسھا الحدید والسیرامیك واألسمنت.وأضاف للـمال أن عددا

الطبیعى، وكان أغلبھا یعمل من مصانع األسمنت تستخدم الغاز 
بالمازوت، خاصة الخطوط القدیمة فى طره وحلوان، وأوضح أن بعض  
المصنعین طالبوا المھندس إبراھیم محلب، وقت رئاستھ لمجلس الوزراء،  
بتحویل خطوط اإلنتاج للعمل بالفحم، ووافق وقتھا وقامت مصانع بالفعل 

حویل بسبب التكلفة.وأشار بالعمل بالفحم، والبعض اآلخر لم یتمكن من الت
ً بالغاز الطبیعى، وكان یعمل  إلى أن مصنع األسمنت بالعریش یعمل حالیا
بالمازوت، لكن معظم مصانع وخطوط األسمنت القدیمة ال تزال تعمل 
بالمازوت.وأكد أن قرار خفض أسعار الغاز یقلل أسعار األسمنت والحدید  

  
المركزى: قانون البنوك جزء من برنامج اإلصالح وحققنا أعلى 

  احتیاطى نقدى 
أكد البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك والجھاز 
المصرفي والذي وافق علیھ مجلس الوزراء، ھو جزء من برنامج كامل 

بغرض تحسین الوضع االقتصادي المصرى،  ٢٠١٥تم وضعھ في عام 
ھات باالتفاق مع الرئیس عبد الفتاح السیسى تم إنقاذ مؤكدا أنھ بتوجی

االقتصاد المصري من االنھیار.وأشار البنك المركزى خالل مؤتمر 
صحفى لإلعالن عن رؤیة مشروع قانون البنوك والجھاز المركزي 
وفقا لـ الیوم السابع إلى أن الھدف من البرنامج االقتصادي ھو استعادة 

والقضاء السوق السوداء لتجارة العملة،  الثقة في االقتصاد المصري
مشیرا إلى أن الدولة استطاعت زیادة االحتیاط النقدي، واصبحت مصر 
درة بالنسبة للمستثمرین األجانب نظرا لما توفر من مناخ استثماري 
جاذب، قائال : أصبحنا في أفضل األوضاع االقتصادیة وحقفنا اكبر 

  الیوم السابعالمصدر: احتیاطي نقدي في تاریخ مصر.

  توقعات بانتعاشة فى سوق السیارات بعد تراجع الفائدة  

توقع تجار فى مجال السیارات أن تنتعش السوق ویزداد اإلقبال على 
حتى نھایة العام، نتیجة  ٪١٠و ٪٥شراء السیارات بنسبة تتراوح بین 

تراجع أسعار الفائدة على قروض السیارات باإلضافة إلى تراجع أسعار 
دوالر.قال خالد سعد، أمین عام رابطة مصنعى السیارات: إن صرف ال 

تراجع أسعار الفائدة على قروض السیارات، باإلضافة إلى تراجع 
أسعار صرف الدوالر، سیؤدیان إلى اإلقبال على الشراء وزیادة 

حتى نھایة العام الحالى، نظرا ألن  ٪١٠و ٥المبیعات بما یتراوح بین 
یارات فى السوق عن طریق البنوك، بشرط من مبیعات الس ٪٧٠تمویل 

أن یصدر البنك موافقات ائتمانیة.وتوقع سعد، أن یؤدى استمرار تراجع 
الدوالر إلى انخفاض أسعار السیارات فى نھایة العام، وذلك وفقا لنسبة 
التراجع فى العملة الخضراء.وقررت لجنة السیاسة النقدیـة بالبنك 

إلیداع واإلقراض للیلة واحدة المركزى، خفض كل من سعر عائد ا
للمرة الثالثة خالل  ٪١وسعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزى بواقع 

على التوالى،  ٪١٣٫٧٥و ٪١٤٫٢٥و ٪١٣٫٢٥العام الحالى لیصل إلى 
نتیجة لتراجع معدالت التضخم، بحسب بیان اللجنة.وتراجعت مبیعات 

وحدة خالل  ٤٢و ألفا  ٩٠إلى  ٪٦٫٥السیارات بمختلف أنواعھا بنسبة 
مركبة  ٣٨١ألفا و ٩٦السبعة أشھر األولى من العام الحالى، مقابل 

للفترة نفسھا من العام السابق، وفقا لتقریر مجلس معلومات سوق 
السیارات «أمیك» الشھر الماضى.وھبطت مبیعات السیارات المجمعة 

ألفا  ٤٨وحدة، مقابل  ٧٢٣ألفا و ٤٣لتصل إلى  ٪٩٫٣محلیا، بنسبة 
مركبة لفترة المقارنة، بینما انخفضت مبیعات السیارات  ٢١٩و

 ٤٨مركبة، مقابل  ٣١٩ألفا و ٤٦لتصل إلى  ٪٣٫٨المستوردة بنسبة 
مركبة.وأضاف عالء السبع، عضو شعبة السیارات باتحاد  ١٦٢ألفا و

الغرف التجاریة، أن تراجع أسعار الفائدة على قروض السیارات 
حتى نھایة العام؛ حیث إن ھذا  ٪٥سبة سیساھم فى زیادة المبیعات بن

التراجع سیخفض التكلفة على المستورد أو الوكیل باإلضافة إلى 
تخفیض القسط على المشترى.وأشار السبع إلى أن مبیعات السیارات 

من بدایة العام، مقارنة بالفترة نفسھا من العام  ٪ ٨انخفضت بنسبة 
الفائدة سیقلصان الماضى، مشددا على أن تراجع الدوالر وتخفیض 

االنخفاض فى المبیعات، «تراجع الدوالر أدى إلى انخفاض أسعار 
خالل الثالثة أشھر السابقة».وعلى  ٪٨و ٥السیارات بنسبة تتراوح بین 



 

 

، وأشار إلى أن صناعة على أقل تقدیر  ٥والسیرامیك والرخام بنسبة %
األسمنت فى أمان بعد تدخل الدولة بإنشاء مجمع بنى سویف لألسمنت  
والرخام والجرانیت، الذى یعد أكبر مجمع فى الشرق األوسط، كما أنشأت  
مصنع أسمنت العریش وھو ما قضى على االحتكار وخفض سعره بما ال  

حاد  .وقال إبراھیم غالى، رئیس شعبة الرخام بات٤٠یقل عن %
الصناعات، إن القرار یفید صادرات مواد البناء، ویسمح للمنتج المصرى 
بالمنافسة بقوة فى األسواق الخارجیة.وأضاف للمال أن القرار یساھم فى 

فور تطبیقھ، مشیرا إلى أنھ جاء فى وقتھ  ٥خفض أسعار الرخام بنسبة %
ح الباب أمام  إلنقاذ صناعة مواد البناء من االحتكار والمضاربة، وكذلك لفت

تصدیر المنتج المصرى، خاصة أن مصر تقوم بتورید الرخام لدول بآسیا 
وأمریكا الجنوبیة والخلیج.وقال أیمن العشرى، عضو مجلس إدارة غرفة 
الصناعات المعدنیة، إن القرار یعالج أزمة رسوم البلیت المحتدمة بین 

سعار الغاز مصانع الدرفلة ومصانع الحدید المتكاملة.وأضاف إن خفض أ
ً، ویساعد على النفاذ لألسواق   ٤٢٥یقلل تكلفة طن الحدید بواقع  جنیھا

الخارجیة، ویزید من فرص الصادرات ویدعم الصناعات  
االستراتیجیة.وأشار إلى أن استفادة مصانع الدرفلة من القرار محدودة،  
لكنھ یساعد بشكل كبیر على إتاحة فرص التصدیر، خاصة أن الغاز مادة  

ً للمصانع المتكاملة.وقال مدحت  إحرا ق لمصانع الدرفلة، ویعد خاما
اسطفانوس، رئیس شعبة األسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن  
القرار جید للمصانع التى تعمل بالغاز، لكنھ ال یفید وال یضر المصانع 
التى تعمل بالكھرباء والمازوت.وأضاف للمال إن صناعة األسمنت تواجھ 

ً إلى أنھ خطر  ً بسبب ارتفاع تكلفة المنتج، خاصة الكھرباء، مشیرا ً شدیدا ا
یتم محاسبة مصانع األسمنت بنفس أسعار المنازل، رغم أنھا تسدد ضریبة 

.من جانبھ قال شریف عفیفى، رئیس شعبة ١٤القیمة المضافة بواقع %
،  ٥السیرامیك بغرفة مواد البناء، إن أسعار السیرامیك ستنخفض بواقع % 

وأضاف أن أھم میزة لقرار خفض أسعار الغاز ھى زیادة تنافسیة المنتج 
المصرى من السیرامیك وفتح المجال للتصدیر، وخلق مئات فرص  

    المصدر: المالالعمل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 

شھور الماضیة، تراجع الدوالر بشكل تدریجى لیسجل  ٩مدى الـ
جنیھ  ١٦٫٢٣قرش، لیھبط إلى  ١٫٥٦بنحو  ٪٨٫٧انخفاضا بنسبة 

 ١٧٫٨٩جنیھ للشراء، و ١٧٫٧٩جنیھ للبیع، مقابل  ١٦٫٣٣وللشراء، 
جنیھ للبیع فى بدایة العام.ومن جانبھا قالت مسئولة خدمة العمالء فى 
بنك أبو ظبى اإلسالمى، إن البنك خفض «ھامش الربح» على قروض 

، عقب خفض البنك المركزى الفائدة ٪٣و ٪٢السیارات بما یتراوح بین 
ألصحاب المھن  ٪٩٫٤٠ضى، لتصل إلى فى اجتماع سبتمبر الما
 ٪٩رسوم إداریة، وما یتراوح بین  ٪١٫٥الحرة، باإلضافة إلى 

 ٪ ١٢و ٪١١للموظفین حسب نوع الشركة، مقابل  ٪٩٫٣٠و ٪٩٫٢٠و
الشھر الماضى.وأضاف مسئول خدمة عمالء فى بنك مصر، أن البنك 

 ٪ ١٧٫٥لتصل إلى  ٪١خفض الفائدة على قروض السیارات بنحو 
لغیر المتعاقدین، مشیرا  ٪١٨٫٥عاقدین مع البنك بضمان الراتب، وللمت

إلى أن فائدة قرض السیارات بضمان الودیعة تكون بنفس قیمة الفائدة 
.بینما بقیت أسعار الفائدة على قروض ٪٢٫٥على الودیعة باإلضافة إلى 

متناقصة  ٪٢١السیارات ثابتة دون تغیر فى البنك األھلى المصرى عند 
للمھن الحرة مع وجود إثبات دخل،  ٪ ١٩٫٥المھن الحرة، و ألصحاب

 ٪ ٣٠إلى  ٪ ١٨٫٥للموظفین، كما تتراوحت فى بنك القاھرة بین  ٪١٨و
   المصدر: صحیفة الشروقمتناقصة.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    باول یؤكد على استقاللیة الفیدرالي وسط انتقادات ترامب

االحتیاطي الفیدرالي جیروم باول على أھمیة استقاللیة أكد رئیس مجلس 
البنك المركزي، وسط انتقادات مستمرة للسیاسة النقدیة للبنك من قبل 
الرئیس دونالد ترامب.وأبرز باول خالل حدث شھد العرض األول لفیلم  
وثائقي عن "مارینر ستودارد إكلیس"رئیس الفیدرالي في الفترة من 

م اإلثنین، جھود سلفھ إلبعاد البنك المركزي عن ،الیو ١٩٤٨إلى  ١٩٣٤
االعتبارات السیاسیة.وأوضح باول: "من وجھة نظري أن "إكلیس" 
مسؤول أكثر من أي شخص آخر عن حقیقة أن الوالیات المتحدة لدیھا  
الیوم بنك مركزي مستقل و قادر على اتخاذ القرارات في مصلحة 

للضغوط السیاسیة في الوقت   االقتصاد على المدى الطویل، دون اعتبار 
الراھن".وجاءت ھذه التصریحات في وقت یواجھ فیھ االحتیاطي 
الفیدرالي انتقادات غیر مسبوقة من الرئیس األمریكي الذي یرى أن البنك  
لم یخفض الفائدة بما فیھ الكفایة.ویطالب ترامب بخفض معدل الفائدة إلى 

فیھ الفیدرالي تكالیف  مستوى صفر أو أقل من ذلك في الوقت الذي خفض
سنوات   ١٠اإلقتراض مرتین ھذا العام في خطوة تحدث ألول مرة في 

  المصدر:مباشر بالمائة. ٢بالمائة إلى  ١٫٧٥لتصل إلى مستوى یتراوح بین 

"جي.بي.مورجان: أسھم منطقة الیورو ستكون أكبر الرابحین من صفقة 
    البریكست

إن أسھم منطقة الیورو   قال استراتیجیون في بنك "جي.بي.مورجان"
سوف تستفید أكثر من صفقة خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي بنھایة 
ھذا الشھر مقارنة بأسھم المملكة المتحدة.وكتب االستراتیجیون بقیادة  
"میسالف ماتیجكا" في مذكرة للعمالء الیوم اإلثنین، أن اتمام البریكست  

شركات البریطانیة المحلیة، إال أن  باتفاقیة سوف یتسبب في ارتفاع أسھم ال
قوة الجنیھ اإلسترلیني ستأخذ الكثیر من االتجاه الصعودي ألسھم المملكة 
ً لوكالة "بلومبرج".وكرر "جي.بي.مورجان" موقفھ من  المتحدة، وفقا
زیادة الوزن في األسھم في منطقة الیورو، مع الحفاظ على وضع انخفاض  

باإلضافة إلى التعزیز المحتمل لصفقة  الوزن في أسھم المملكة المتحدة،
خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي.وقال االستراتیجیون إن أسھم  
منطقة الیورو رخیصة على معظم مقاییس التقییم، في حین تتزاید  
المضاربات من أجل التحفیز المالي في المنطقة.ویمیل مؤشر "فوتسي" 

ً مق ابل الجنیھ اإلسترلیني منذ  في المملكة المتحدة إلى التحرك عكسیا
لمغادرة االتحاد األوروبي، وذلك بفضل الترجیح  ٢٠١٦استفتاء عام 

الكبیر للمصدرین الذین یستفیدون من صعف العملة.وأوضح المحللون أن  
الجنیھ االسترلیني القوي سیؤثر على مؤشر "فوتسي" البریطاني.ویرى 

أكتوبر إلى  ٣١لنھائي في البنك األمریكي أنھ من المتوقع تأجیل الموعد ا 
أول شھرین في العام المقبل، مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة، لكن 
االستراتیجیین حذروا من أنھ "یجب أال یتجاھل المستثمر احتمال أن  
یحصل بوریس جونسون على صفقة للبریكست في الشھر 
الجاري".وتالشت احتماالت تحقیق انفراجة في اتفاقیة البریكست قبل 
الموعد النھائي خالل عطلة نھایة األسبوع حیث توقفت المحادثات بین 
الجانبین.وفي تصریحات لھ، دعا رئیس وزراء المملكة المتحدة االتحاد  
ً على  األوروبي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن صفقة البریكست، مؤكدا

  المصدر:مباشر مغادرة الكتلة في الموعد المحدد.

 

  االسواق العربیةمؤشرات   

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,894.00  -0.46% السعودیة 

 DFMGI 731.00 -0.31%  دبي
 ADI 7,860.00 -0.23% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,126.00 -0.43% الكویت 

 BSEX 320,909.7  0.22% البحرین 
 GENERAL 33,491.00 -0.43% قطر 

 MASI 54,757.00 0.08% المغرب 
 TUN20 2,426.00 -0.52% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,478.02  -0.36% أمریكا 
 S&P 500 2,938.79  -0.45% أمریكا 
 NASDAQ 7,956.29 -0.33% أمریكا 

 FTSE 100 7,204.25 0.09% لندن 
 DAX 12,090.53  -0.06% أمانیا 

 Nikkei 225 21,587.78  0.99% الیابان 
 %0.03- 1,491.19 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.51 58.59 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.42 53.06 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/ ٢٤/١٠  ٢٠١٩/ ٢١/١٠  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط االول   االسكندریة للزیوت المعدنیة 
  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  جنیھ للسھ   ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  محافظة البحر االحمر بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة   غیر عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  القاھرة   –جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥بمقر الشركة   غیر عادیة   دایس للمالبس الجاھزة   ٢٠١٩/ ١٠/١٠
  بفندق لومردیان فرع المطار   غیر عادیة   المجموعة المتكاملة لألعمال الھندسیة   ٢٠١٩/ ١٢/١٠
  القاھرة  - بفندق انتركونتیننتال سیتى ستارز    عادیة   بالزا جولدن بیرامیدز   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
  بجاردن سیتي بالقاھرة ش الطلبمات  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  –بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    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   ٩بالمركز الرئیسي بمنطقة الفردان الكیلو   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   العام % أول 

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% 

 السویدى الیكتریك 
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% 
لإلستثمار و  القاھره 

 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% 
الجدیدة لالسكان  مصر 

 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 

 



 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

  

  
  
  

  المسؤولیةإخالء 
  

  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 
   


