
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٩/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,348.57 -0.58% 10.07% 442,025,952 138,764,850 398,201,544,948مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,053.89 -0.85% -4.46% 540,426,048 194,121,370 492,631,866,660مؤشر ( 
 EGX 70 (  526.09 -0.80% -24.18% 177,898,224 77,089,383 194,016,257,688مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,406.24 -0.71% -18.58% 619,924,160 215,854,233 592,213,461,023مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  بالنصف األول  ٪١٣٫٥أرباح "فوري" ترتفع  
   ُقر احتجاز األرباح   عمومیة “كیما” ت
   مساھمو العامة للصوامع یناقشون توزیعات األرباح.. أكتوبر

  الجاري  
 جنیھا للطن.. تراجع جدید في أسعار حدید عز بعد خفض   ٣٩٠

  الغاز 
   إعمار مصر األقرب من الفوز بتولى إدارة مصر الجدیدة

  لإلسكان  
  خالل النصف األول  ٪١٨١خسائر العروبة للسمسرة ترتفع  
  فیتش سولیوشنز: مصر لدیھا سابع أفضل سوق غذائى فى

  المنطقة
   الركود یحرم األسواق من عودة الحدید المستورد  
  ملیار جنیھ   ١٫٢مصر وفرنسا توقعان منحتین بقیمة  
  مشاركة محلیة في تنفیذ مشروع الضبعة   ٪٢٠مصر تستھدف

  النووي 
  مدبولي یقرر إنشاء غرف صناعیة للصناعات النسیجیة

  والغذائیة والبترول
   واشنطن: استئناف المفاوضات التجاریة بین واشنطن وبكین

  الخمیس 
 :ن تخضع لتعریفات حال البریكست  من الواردات ل ٪٨٨بریطانیا

  دون اتفاق 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٧  ١٢٩  ٤٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  بالنصف األول  ٪١٣٫٥أرباح "فوري" ترتفع 

أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة فوري لتكنولوجیا البنوك  
، ارتفاع  ٢٠١٩والمدفوعات اإللكترونیة، خالل النصف األول من 

ً بلغت    لى أساس سنوي.بالمائة ع ١٣٫٥أرباحھا بنسبة  حققت أرباحا
، مقابل أرباح ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر األولى من  ٣٣٫٦
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٢٩٫٦بلغت 

 ٣٧٣ترة إلى االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الف
ملیون جنیھ بالنصف األول من  ٢٧٣ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

ً  ٣٧، بارتفاع ٢٠١٨ بالمائة.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحا
، مقابل أرباح بلغت  ٢٠١٩ملیون جنیھ بالربع الثاني من  ١٦٫٠٧بلغت 
ملیون جنیھ بالربع المقارن من العام الماضي.وعلى مستوى  ١٧٫٥

ً بلغت ا ملیون جنیھ خالل   ٣٧٫٣ألعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا
ملیون جنیھ  ٣٦٫٨النصف األول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

  :مباشرالمصدر. ٢٠١٨بالنصف المقارن من 

ُقر احتجاز األرباح     عمومیة “كیما” ت
أقرت الجمیعة العامة العادیة لشركة الصناعات الكیماویة المصریة 

) على ٢٠١٩-٢٠١٨“كیما”، عدم توزیع أرباح العام المالي الماضي (
المساھمین.وقررت العمومیة االكتفاء بتكوین االحتیاطي القانوني 
والنظامي وترحیل باقي الفائض لحساب األرباح المرحلة.بدأت شركة 

ویة المصریة “كیما”، إنتاج الیوریا من مشروع مصنع الصناعات الكیما
” بالغاز الطبیعي.وأوضحت الشركة أنھ تم استقبال باكورة إنتاج ٢“كیما 

الیوریا المحببة من المصنع الجدید.یذكر أنھ تم االنتھاء من تنفیذ مشروع  
” یونیو الماضي، وتم  ٢إعادة تأھیل مصانع الشركة بأسوان “مشروع كیما 

تراجعت أرباح شركة الصناعات   غیل التجریبي في یولیو. بدء التش
،  ٢٠١٩-٢٠١٨خالل العام المالي  ٪٧٥الكیماویة المصریة “كیما” بنسبة 

ملیون جنیھ  ١٠٠ملیون جنیھ، مقارنة بصافي أرباح  ٢٥٫١لتصل إلى 
خالل العام المالي األسبق.وعددت الشركة تراجع أرباحھا بشكل كبیر في 

بفضل عدم وجود تصاریح أمنیة للتصدیر لبعض الدول، تراجع التصدیر 
ً عن إیقاف إنتاج األمونیا نتیجة ارتفاع أسعار الكھرباء الموردة من  فضال
المصادر المائیة.واعتمدت الشركة على األمونیا المشتراه من الشركات  
الشقیقة، مما أدي النخفاض اإلنتاج وزیادة التكلفة وانخفاض  

ادات الشركة خالل العام المالي الماضي، لتسجل المبیعات.وتراجعت إیر 
ملیون جنیھ خالل العام   ٥٧١٫٠٤ملیون جنیھ، مقابل  ٣٤١٫٠٨نحو 

المالي المقارن.وفي وقت سابق، أقرت الجمعیة العامة العادیة للشركة 
  ٢٩٦٫٨، بفائض متوقع ٢٠٢٠-٢٠١٩الموازنة التقدیریة للعام المالي 

االستثماریة للشركة عن العام المالي  ملیون جنیھ.وصدقت على الموازنة
ً.  ١٦٢٫٤المقبل، بتكلفة تقدر بنحو    ملیون جنیھ، على أن یتم تمویلھا ذاتیا

  جریدة البورصة:المصدر

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٣    ١٥٫١٦  اكرو مصر 
   ٩٫٧٦    ٤٫١٦  اإلسكندریة لألسمنت 

  ٩٫٦٩    ٣٫١٧  الشمس بیرامیدز 
  ٨٫٩٨    ١٠٫٤٤  دلتا للطباعة والتغلیف 

  ٧٫١٢    ١٤٫٥٩  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة 

 

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

 -٩٫٩٩    ٩٫٠١   لالدویة ممفیس  
 -٩٫٩٧    ٢٠٫٩٤  الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف 

 -٩٫٩٦    ٤٫٧٠  آراب دیري 
 -٩٫٧٦    ١٢٨٫٥١  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

 -٩٫٧٥    ١٩٫٥٣  الوطنیة لالسكان 

  

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

  ١٢٫١٢    ٨٩،٢٦٥،١٦٠  حدید عز 
  ٨٠٫٠٠    ٧١،٤٦٩،٩٤٤  البنك التجاري الدولي 

  ٠٫٥٩    ٥٤،٦٩٤،٧٥٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٦٫٨٠    ٢٥،٣٠٧،٤٢٢  مصر الجدیدة لالسكان 

  ٥٫٣٧    ٢٤،٣٧٥،٦٦٤  بایونیرز القابضة 

  

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

  ٠٫٥٩    ٩١،٠٩٢،٠٩٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٥    ٢٢،٥٥٨،٧٦٣  بورتو القابضة 

  ٠٫٣٦    ١٠،٨٦٩،٨٩٠  العربیة لالستثمارات 
  ١٫٨٠    ١٠،٣٦٤،٣٢١  دایس 

  ١٢٫١٢    ٧،١٨٥،٦٢٢  حدید عز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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    یناقشون توزیعات األرباح.. أكتوبر الجاريمساھمو العامة للصوامع 
قالت شركة العامة للصوامع والتخزین، إن اجتماع الجمعیة العامة العادیة 

أكتوبر الجاري، قائمة توزیع األرباح المقترحة عن السنة  ٣١سیناقش في 
ً التصدیق  االجتماع  سیناقش   .٢٠١٩یونیو  ٣٠المالیة المنتھیة في  أیضا

على القوائم المالیة للشركة في السنة المالیة المنتھیة في یونیو الماضي،  
وكذلك تقریر مراقب الحسابات على تقریر الشركة عن الحوكمة، 
وتقریري مراقب الحسابات والتصدیق على رد الشركة علیھما.وأوضحت  

جنیھ قیمة ما یعادل   ملیون  ٨٫٥الشركة، أن االجتماع سیناقش صرف 
-٢٠١٨أشھر كمكافأة تمیز للعاملین عن العام المالي  ٣مرتب 
-٢٠١٨.وكشفت قائمة توزیعات أرباح الشركة عن العام المالي ٢٠١٩
جنیھ للسھم على  ٣٫٢٥، اقتراح توزیع كوبون نقدي بواقع ٢٠١٩

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

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

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

  :مباشرالمصدر .٢٠١٨-٢٠١٧المالي 

  جنیھا للطن.. تراجع جدید في أسعار حدید عز بعد خفض الغاز  ٣٩٠
جنیھا للطن   ٣٩٠خفضت شركة حدید عز أسعار بیع حدید التسلیح، بنحو 

اعتبارا من الیوم، وذلك للمرة الثانیة في نحو أسبوع، بحسب ما  الواحد، 
.وقال الدجوي إن أسعار قالھ خالد الدجوي، رئیس شركة الماسیة للصلب،

جنیھ لحدید األطوال شامل  ١٠٩٠٠حدید عز تسلیم أرض المصنع، الیوم، 
ھا للطن في جنی ١١٢٩٠ضریبة القیمة المضافة المقررة، مقابل  ٪١٤

مطلع الشھر الجاري.وتراجع سعر تسلیم المصنع للحدید اللفائف الیوم إلى 
ضریبة القیمة المضافة المقررة، مقابل  ٪١٤جنیھ شامل  ١٠٧٠٠
جنیھ للطن الثالثاء الماضي.وقال الدجوي إن تراجع األسعار  ١٠٨٩٠

سببھ تخفیض أسعار الغاز للمصانع، واستمرار تراجع أسعار البلیت  
لعالمي.كان مجلس الوزراء وافق، یوم الخمیس الماضي، على خفض  ا

دوالرات لكل ملیون وحدة حراریة  ٦أسعار الغاز لصناعة األسمنت إلى 
دوالرات.كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات   ٨بریطانیة بدال من 

الحدید والصلب، واأللومنیوم، والنحاس، والسیرامیك والبورسلین إلى 
دوالرات.وأبقت   ٧كل ملیون وحدة حراریة بریطانیة بدال من دوالر ل ٥٫٥

الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات األخرى دون تغییر، بحسب  
القرارات الصادرة سابقا في ھذا الشأن.وتتراجع أسعار الحدید منذ أوائل 
شھر یونیو الماضي، والسبب ھو انخفاض أسعار الخردة والبلیت عالمیًا،  

ا بدال من  ٢٢٠سعر طن الخردة اآلن إلى حیث وصل  ً ا  ٢٣٥دوالر ً دوالر
ا، بدال من  ٣٧٠منتصف الشھر الجاري، وسعر طن البلیت إلى  ً دوالر

  دوالر منتصف الشھر الجاري.  ٤٠٠

  

  

  

  

  

  إعمار مصر األقرب من الفوز بتولى إدارة مصر الجدیدة لإلسكان  
توقعت تقاریر اقتصادیة أن تكون شركة إعمار مصر للتنمیة  

)EMFD   أقرب الشركات العقاریة من الفوز بمناقصة تولى إدارة (
) أحد شركات  HELIشركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر (

قابلة للتجدید، وعززت توقعتھا  سنوات  ٧قطاع األعمال لمدة 
بتسویة الشركة نزاعتھا القائمة مع أحد الشركات التابعة للشركة 
القابضة للتشید والتعمیر المساھم الرئیسي بشركة مصر الجدیدة  
لألسكان والتعمیر.وطرح ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال فكرة 
إسناد إدارة شركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر لشركة 

تخصصة في التطویر العقاري خالل الشھور الماضیة، ضمن  م
من حصتھا المملوكة   ٪٢٥خطط وزارة قطاع األعمال لبیع 

من إجمالى رأسمال الشركة البالغ   ٪٧٢بالشركة والتى تبلغ 
ملیون جنیھ.وأعلنت شركة مصر الجدیدة لألسكان   ١١١٫٢

في تولى  والتعمیر، أنھا ستتلقي طلبات الشركات العقاریة الراغبة 
من الشھر  ١٤سنوات بدایة من أكتوبر وحتى نھایة  ٧إدارتھا لمدة 

من رأسمال   ٪١٠نفسة، وستشتري الشركة الفائزة حصة بنسبة 
مصر الجدیدة لإلسكان تتولى بموجبھا إدارة مبیعات الشركة 
واجراء اعادة ھیكلة مالیة لرأسمال، وستحصل مقابل عملیات  

ا، بشرط تحقیق الشركة نتائج أعمال  األدارة على رسوم إدارة سنویً 
جیدة سواء على مستوي صافي األرباح والمبیعات أو ارتفاع سعر  

جنیھ.وأبدت شركة  ٢٦٫٢أسھمھا بالبورصة والتى تبلغ حالیًا 
) أحد  OCDIسودیك (  -السادس من اكتوبر للتنمیة واالستثمار 

على   أكبر المطورین العقاریون رغبتھا في المشاركة في األستحواذ
من شركة مصر الجدیدة لإلسكان وتولى   ٪١٠حصة بنسبة 

إدارتھا، قبل أعالن الشركة عن تفاصیل وشروط العرض.وما  
عزز من توقعات فوز " إعمار مصر" بالمناقصة، أنھا نجحت في 
إنھا نزاعھا مع شركة النصر لإلسكان حول مشروع ھضبة 

لشركة النصر  ملیون جنیھ  ١٠٠المقطم، الذي ستقوم بموجبة بسداد 
مقابل التنازل عن القضایا المرفوعة ضدھا، والتزامھا بأستكمال  

  المصدر: جریدة الفجر.٢٠٢٨المشروع في عام 

  خالل النصف األول  ٪١٨١خسائر العروبة للسمسرة ترتفع 

أعلن مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في األوراق المالیة،  
ن العام الجاري بنسبة ارتفاع خسائر الشركة خالل النصف األول م

  بالمائة على أساس سنوي، متأثرة بزیادة في المصروفات ١٨٠٫٦
ألف جنیھ منذ بدایة ینایر حتى   ٣٩٠٫٤٣، إنھا سجلت خسائر بلغت 

ألف جنیھ خسائر خالل نفس  ١٣٩٫١٣نھایة یونیو الماضي، مقابل 
ماضي.فیما ارتفعت إیرادات الشركة النصفیة  الفترة من العام ال

ألف   ٢٩٥٫٩٣ألف جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٥٤٠٫١٨لتصل إلى 
.وفي المقابل ارتفعت مصروفات  ٢٠١٨جنیھ خالل نفس الفترة من 

العروبة للسمسرة العمومیة واإلداریة خالل النصف األول لتسجل 
ألف جنیھ   ١٧٫١٧ملیون جنیھ بنھایة یونیو، بارتفاع قدره  ١٫١٦

عن نفس الفترة من العام الماضي.یشار إلى أن الشركة سجلت  
ألف   ١٧٨خالل الربع األول من العام الجاري صافي خسائر بلغ 

  ألف جنیھ خالل نفس الربع من العام الماضي. ٩٨٫٧جنیھ، مقابل 

  :مباشرالمصدر

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  سابع أفضل سوق غذائى فى المنطقةفیتش سولیوشنز: مصر لدیھا 

حلت مصر فى الترتیب السابع فى مؤشر جاذبیة قطاع األغذیة 
والمشروبات، على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  

ا آلخر تحدیث للمؤشر.وتعد المغرب ھى أقرب   ٦٢والمركز  ً عالمیًا، وفق
ً لصالح األولى، حیث   المنافسین لمصر، لكن الفارق بینھما اتسع مؤخرا

نقطة لمصر، وذلك   ٤٧٫٧نقطة مقابل  ٤٩٫٦حصلت على وزن نسبى 
نقطة على الترتیب نھایة الربع الثالث من  ٤٧٫٦و ٤٧٫٧مقابل 
.أوضح تقریر صادر عن فیتش سولیوشنز أن أفضلیة المغرب  ٢٠١٩

ً مع التخطیط لزیادة عدد   ترجع إلى النمو بقطاعات الصحة والتعلیم تزامنا
أضعاف، وھو ما یسھم   ٣ن من برنامج الدعم النقدى “تیسیر” لـالمستفیدی

فى تحسین مستوى الدخول والقدرة الشرائیة، مع توقع ارتفاع نمو اإلنفاق  
تقدیرات أولیة  ٪٣٫٦مقابل  ٪٤٫٣لالرتفاع إلى  ٢٠١٩االستھالكى خالل 

ً قویة لنمو األعمال  ٢٠١٨خالل  ً تقدم فرصا .لكنھ ذكر أن مصر أیضا
للمستثمرین، فى ظل ضعف مستوى الدخول فى الوقت الحالى بالنسبة 

ً، واتساع قاعدة المستھلكین فى الحضر التى  وتوقعات ارتفاعھا مستقبال
ً أكبر للطعام والشراب.كما أن مصر  یستھدفھا المستثمرون، ما یعنى سوقا
ً أعلى من المغرب فى اإلنفاق االستھالكى خالل   ستشھد على األرجح نموا

لمقبلة، ورغم تفوق مصر فى ذلك الجانب، لكن المغرب لدیھا  السنوات ا 
بیئة تشغیلیة أقل خطورة خاصة من الناحیة السیاسیة.وذكرت أن قطاع  
التصنیع الغذائى، ینمو بصورة مطردة وجذب حجمھ الكبیر، العدید من 
استثمارات الشركات متعددة الجنسیات مثل نسلة وكرافت، كما أضافت  

ً ج دیدة لوحدات اإلنتاج لدیھا.أوضح أنھ على خالف دول “إیدیتا” مصنعا
الشرق األوسط، فإن معظم المصریین من أصحاب الدخول المنخفضة 
ویستھلكون أكثر من المنتجات التقلیدیة غیر المعبأة، ومن محال البقال  
بخالف الطبقة المتوسطة والثریة التى تمیل للشراء من السالسل 

لبات الحفاظ على الصحة العامة قد یلعب  التجاریة.لكن نمو الوعى بمتط
ً لصالح المنتجات الغذائیة المعبأة فعلى سبیل المثال أصبح من  دورا

قبل  ٪٩٠من المصریین مقابل  ٪٨٠یستھلكون األلبان الطبیعیة 
عامین.وتوقع تسارع نمو محال التجزئة فى القطاع الرسمى خالل  

بیئة التضخمیة، ورغم أن  السنوات المقبلة رغم التحدیات االقتصادیة وال
السالسل التى تقدم خصومات ثبتت أقدامھا لكن المحال التقلیدیة وجمیع 
أشكال المساحات التجاریة ستنمو خالل الفترة المقبلة، خاصة أن الطعام  
والشراب سلع أساسیة ال تتأثر بالتقلبات االقتصادیة.وذكر أن العدید من 

ركز إقلیمى للصادرات  الشركات متعددة الجنسیات تصنف مصر كم
ً لموقعھا، والبنیة التحتیة للمواصالت، تجعلھا اختیار طبیعى حال   استغالال
ساد االستقرار السیاسى.یذكر أن معظم صادرات مصر لالتحاد األوروبى 
ً التفاقات التجارة  الزراعیة والحیوانیة معفیة من التعریفة الجمركیة، نظرا

  المصدر: جریدة البورصة الحرة.

    ملیار جنیھ ١٫٢وفرنسا توقعان منحتین بقیمة  مصر

منحتین مشروع توصیل الغاز الطبیعي للمنازل وقعت مصر وفرنسا 
ملیار  ١٫٢ملیون یورو ( ٧١وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقیمة إجمالیة تبلغ 

ملیون یورو  ٣جنیھ).وقع المنحة األولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقیمة 
الكھرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزیرة االستثمار سحر  وزیر 

نصر، مع مدیر المكتب اإلقلیمى للوكالة الفرنسیة للتنمیة ماثیو فاسییر، 
ً لبیان صحفي.ووقعت المنحة الثانیة لمشروع توصیل الغاز الطبیعي  وفقا

ملیون یورو، وزیرة االستثمار سحر نصر، ومدیر  ٦٨للمنازل بقیمة 

  
  الركود یحرم األسواق من عودة الحدید المستورد  

ً، فى ظل ارتفاع اإلنتاج العالمى من  رغم تراجع أسعار الحدید عالمیا
الخامات، وتقلیص المُشترى األكبر لـ«الخردة» إلى (صفر) للمرة 

ً إال أن ذلك لم  ٢٠األولى منذ  یترجم فى صورة واردات إلى عاما
السوق المحلى تحت ضغط تراجع الطلب.قال سامح جالل، رئیس 
شركة إخوان صالح الستیراد الحدید، إن الحدید المستورد أصبح 
ُمنتج المحلى فى الفترة الحالیة، رغم رسوم اإلغراق التى  ا لل نافسً مُ

ً بخسائر األسعار العالمیة على مستو ى فرضتھا الحكومة، مدفوعا
الخامات والمُنتجات النھائیة، مع إضافة رسوم اإلغراق.تراجعت أسعار 
لب من البلیت فى بورصة لندن للمعادن خالل الفترة  خامات الصُ

ً  ٣٧٠، لتھبط إلى ٢٠١٦األخیرة إلى أقل مستوى لھا منذ العام  دوالرا
ا  ٤٢٠للطن فى المتوسط، مُقابل  ً بدایة العام الحالى.أیضً دوالرا

دوالرات للطن تعادل  ٤١٠سعار الحدید كمُنتج نھائى إلى تراجعت أ
ً للطن  ٤٦٠ألف جنیھ» نھایة سبتمبر األخیر، مُقابل  ٦٫٦٨٣« دوالرا

ً لألسعار المُشار إلیھا، وبعد إضافة % رسوم  ٢٥بدایة العام، ووفقا
جنیھ بین سعر  ٣٠٠قیمة مُضافة، وتكلفة الشحن و ١٤إغراق، و%

ألف  ١٠٫٣ن أعلى سعر لدخول السوق المستورد والمستھلك سیكو
جنیھ للطن، وھى فى مستویات أقل من أسعار المصانع المحلى 

تكاملة»، و«الدرفلة»، والتى تتراوح بین   ١١٫٢٥٠و ١٠٫٨٥٠«المُ
نتج المستورد  نافسة ٌالمُ جنیھ للطن.أوضح جالل: «رغم ارتفاع قوة مُ

ات استیراد حالیًا، أمام المحلى حال دخولھ، فال أحد یستطیع تنفیذ تعاقد
ً».دعم  فى ظل حالة الركود شدیدة فى المبیعات منذ بدایة العام تقریبا
لب، ارتفاع إنتاج الخامات فى البرازیل،  انخفاض األسعار العالمیة للصُ
عبر استقرار أوضاع المحاجر التى ھددھا انھیار سد القذائف فى ینایر 

أور) إلى أعلى مستوى ، ما رفع أسعار الخامات األولیة (أیرون ٢٠١٩
ً للطن، لكنھا عادت لمستویاتھا  ١٣٠سنوات عند  ٥لھا فى  دوالرا

ً عند  ً للطن.أضاف خالد الرفاعى، رئیس  ٦٩الطبیعیة حالیا دوالرا
شركة رویال ستیل الستیراد حدید التسلیح، إن السوق المحلى غیر 

توى مُستقر فى الفترة الحالیة، وانخفاض طلبات المُستھلكین على مس
األفراد وشركات المُقاوالت أمر غیر جاذب للمستوردین، ولفت إلى 
تخوفات المستوردین من ھبوط األسعار العالمیة الفترة المُقبلة، ما یدعم 
خفض األسعار المحلیة.لفتت مصادر إلى ارتفاع توقعات األسواق 
ً من التراجعات فى أسعار الصُلب العالمى الفترة  العالمیة نحو مزیدا

ً المُ  قبلة، بدعم من تقلیص الصین وارداتھا من الخردة، ما یُتیح إنتاجا
  المصدر: صحیفة البورصة أعلى على المستوى العالمى، وبالتالى تراجع األسعار.

مشاركة محلیة في تنفیذ مشروع الضبعة  ٪٢٠مصر تستھدف 
 النووي 

قال وزیر الكھرباء المصري، إن المشروع النووي في مدینة الضبعة 
یھدف إلى توطین التكنولوجیات النوویة في مصر ورفع نسب المشاركة 

بالمائة كحد أدنى للمشاركة  ٢٠أن بالده تستھدف نسبة الوطنیة. 
ً إلى المحلیة في تنفیذ الوحدة النوویة األول ى "المفاعل الواحد"، وصوال

بالمائة للوحدة للمفاعل الرابع.وأوضح شاكر، أن مشروع  ٣٥نسبة 
) وحدات نوویة بموقع الضبعة ٤المحطة النوویة والمتمثل في عدد (

یعد أكبر مشروع في تاریخ مصر، وھو ما یستدعي تضافر وتكاتف 
تحقیق األھداف جمیع الجھود المبذولة من قبل جمیع الجھات المشاركة ل

االستراتیجیة من المشروع.وأكد الوزیر عمق العالقات بین البلدین بین 



 

 

تب اإلقلیمى للوكالة الفرنسیة للتنمیة.من ناحیتھ، قال وزیر الكھرباء،  المك
إن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أھدافھا فى تعزیز حوكمة 
القطاع، وتضمن التنمیة المستدامة لھ، وتتماشى مع االستراتیجیة المتكاملة  

ن المنحة .وأكدت وزیرة االستثمار، أ٢٠٣٥للطاقة المستدامة حتى عام 
األولى ھى لبرنامج دعم  قطاع الطاقة تستفید منھا وزارة الكھرباء  
والطاقة المتجددة من خالل دعم فني لخدمات قطاع الكھرباء، والمساعدة  
الفنیة للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنیة للطاقة المتجددة، ودعم  

والصیانة قدرات تخطیط الطاقة المتجددة في مصر، وتطویر التشغیل 
لمحطات الریاح الخاصة بھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة، وتطویر مركز 
المعلومات ودعم القرار بھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة.وأوضحت  
الوزیرة، أنھ بالنسبة لمنحة مشروع توصیل الغاز الطبیعي للمنازل، فھى 

ید خاص  تھدف لزیادة المستفیدین من المشروع من خالل إضافة معیار جد
ً لتكون مؤھلة   بتحدید األسر األكثر احتیاجا ضمن القرى األكثر احتیاجا
لالستفادة من دعم توصیل الغاز الطبیعي للمنازل وتستفید ھذه األسر بتلك  
القري من المنحة بحیث یتم تغطیة كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة 

الل حزمة جنیھ.وأشارت، إلى أن المشروع یمول من خ ٢٠٦٠والبالغة 
تمویلیة من كل من الوكالة الفرنسیة للتنمیة والبنك الدولي والصندوق  
الكویتي للتنمیة االقتصادیة العربیة، ویھدف إلى توصیل الغاز الطبیعي 

ملیون  ١٫١ملیون منزل على مدى أربع سنوات من بینھم  ٢٫٤لحوالي 
مطروح محافظة وھم: الجیزة واإلسماعیلیة واالسكندریة و ١١منزل في 

والقلیوبیة والمنوفیة والدقھلیة وقنا وسوھاج والغربیة وأسوان، وزیادة عدد  
المستفیدین بین األسر الفقیرة والمحرومة ودعم اإلصالحات المؤسسیة 
للغاز لضمان سیاسة الطاقة المستدامة.وتبلغ محفظة التعاون الحالیة مع  

عات الصغیرة فرنسا ملیار یورو في مجاالت النقل، الكھرباء، المشرو
والمتوسطة، اإلسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة، الزراعة، الصحة، 
البیئة.ویبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمھ الوكالة الفرنسیة للتنمیة لحكومة 
جمھوریة مصر العربیة في إطار مذكرة تفاھم لشراكة استراتیجیة في 

، ملیار ٢٠٢٣إلى  ٢٠١٩التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة خالل الفترة من 
   مباشرالمصدر: یورو.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 

ً ما یسھم بغزارة في  مصر وروسیا لم تكن ولید اللحظة ولكنھ كان دائما
مختلف المجاالت االستراتیجیة في السلم في مجاالت التنمیة والبنیة 

دي إلى إدخال التحتیة.یذكر أن البرنامج النووي المصري السلمي سیؤ 
صناعات جدیدة عدة كما سیرفع من جودة الصناعة المصریة المتاحة 
ً بما یتماشى مع معدالت الجودة المطلوبة للصناعات النوویة مما  حالیا
سیؤدي بالضرورة إلى تطویر إمكانیات الصناعة المحلیة في مجاالت 
تصنیع المعدات الكھربائیة والمیكانیكیة المستخدمة في المحطات 

  مباشرالمصدر:  النوویة.

مدبولي یقرر إنشاء غرف صناعیة للصناعات النسیجیة والغذائیة 
 والبترول 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، قرارا   
بإنشاء غرفة صناعیة تسمى غرفة الصناعات النسیجیة المصریة، تضم 

وشغل صناعات حلج وغزل ونسج القطن والصوف وكبس القطن، 
السنارة والعقادة والحریر الصناعي واأللیاف الصناعیة وخیوط 
البولیستر والصباغة والطباعة والتجھیز والتفصیل والمالبس الجاھزة 
والسجاد والتریكو.كما أصدر رئیس الوزراء قرارا، نشرتھ الجریدة 
الرسمیة الیوم االثنین، بإنشاء غرفة صناعیة تسمى غرفة الصناعات 

ضم صناعات السكر والحلو والشوكوالتة واأللبان ومنتجاتھا الغذائیة ت
والعصائر والمشروبات والمیاه والثلج، والصناعات المتعلقة باللحوم 
والطیور واألسماك، والصناعات المتعلقة بالخضر والفواكھ، وصناعات 
الزیوت والدھون النباتیة، والصناعات الغذائیة الخاصة والمتنوعة 

ر واإلضافات الغذائیة، وصناعات السجائر والخمیرة والتقطی
والدخان.وقرر رئیس الوزراء إنشاء غرفة صناعیة تسمى غرفة 
صناعة الحبوب ومنتجاتھا، تضم صناعة ضرب األرز وطحن الغالل 
وصناعة األعجنة الغذائیة (المكرونة)، وصناعة الخبز والفطائر والنشا 

، وصناعة مطاحن )٪٨٢والجلوكوز، وصناعة مطاحن الدقیق البلدي (
).وأصدر مدبولي قرارا بإنشاء غرفة صناعیة ٪٧٢الدقیق الفاخر (

تسمى غرفة الصناعات الكیماویة، تضم صناعات الكیماویات الثقیلة 
والكیماویات المتنوعة واألسمدة، والبویات واألحبار والورق والكرتون 

خلفات، والبالستیك والمطاط والكاوتشوك والثقاب والمنظفات وإدارة الم
كما قرر إنشاء غرفة صناعیة تسمى غرفة الصناعات المعدنیة تضم 
الصناعات المعدنیة األساسیة الحدیدیة وغیر الحدیدیة، وصناعة 
المجوھرات والمشغوالت الذھبیة والمعادن الثمینة واألحجار الكریمة 
وغیر الكریمة وصناعة المسابك.كما أصدر رئیس الوزراء قرارات 

اعیة للصناعات الھندسیة، وصناعات مواد البناء، بإنشاء غرف صن
وصناعة البترول والتعدین، وصناعة منتجات األخشاب واألثاث، 
وصناعات الطباعة والتغلیف، وصناعة الجلود، وصناعة السینما، 
ودباغة الجلود، واألدویة ومستحضرات التجمیل والمستلزمات الطبیة، 

ت، ومقدمي خدمات الرعایة وصناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
الصحیة بالقطاع الخاص، وصناعة التطویر العقاري، وصناعة الحرف 

المصدر: وكالة أنباء  الیدویة، وصناعة المالبس الجاھزة والمفروشات المنزلیة.

  الشرق األوسط

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  واشنطن: استئناف المفاوضات التجاریة بین واشنطن وبكین الخمیس  

ّ المفاوضات الرفیعة المستوى مع الصین  أعلن البیت األبیض اإلثنین أن
ستستأنف خالل األسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدھور 
الذي شھدتھ فترة الصیف.وسیلتقي المبعوث الصیني التجاري لیو ھي 
الممثل األمیركي للتجارة روبرت الیتھایزر ووزیر الخزانة ستیفن 
ً من الخمیس، وفق البیت األبیض.وتتواصل مفاوضات ذات   منوتشین بدءا
مستوى أدنى منذ الشھر الماضي.وستركز المباحثات على مسائل رئیسیة 
یطالب األمیركیون بالتوصل إلى اتفاق بشأنھا منذ العام الماضي، وھي 
حقوق الملكیة الفكریة، النقل القسري للتكنولوجیا، الزراعة وإجراءات  

ّھ ثمة الت نفیذ، وفق البیان.وقال الرئیس األمیركي دونالد ترامب الجمعة إن
ً" ألن یتوصل الطرفان إلى اتفاق.وقال "لدینا لحظات   "فرصة جیدة جدا
ّ "ما نقوم بھ ھو أننا نتفاوض   ً أن جیدة مع الصین وأخرى سیئة"، مضیفا

إننا لن  ف ٪١٠٠على اتفاق صعب للغایة. إذا لم یكن االتفاق لصالحنا بنسبة 
نوقعھ".ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكین زیادة الرسوم الجمركیة 
على الصادرات المتبادلة بینھما حتى نھایة العام.واعتبر ترامب في 
ّ تراجع االقتصاد الصیني یضع بكین تحت ضغوط   األشھر األخیرة أن
ّ المسؤولین الصینیین یماطلون على  ّھ أضاف أن التوصل إلى اتفاق. ولكن
أمل متابعة التفاوض مع إدارة أخرى في حال إخفاقھ بالفوز بوالیة رئاسیة 

ً في إجراءات الدیموقراطیین ٢٠٢٠ثانیة في  .وجرى الزج بالصین ایضا
لعزل ترامب بعدما دعا األخیر األسبوع الماضي بكین إلى التحقیق بشأن  

یام  منافسھ الدیموقراطي المحتمل جو بایدن ونجلھ اللذین یتھمھما بالق
بمخالفات مالیة غیر محددة في الصین وأوكرانیا.وتبقى نیتجة المفاوضات  
التجاریة غیر واضحة حتى الساعة في وقت بدأ االقتصاد األمیركي یتأثر 
بالتقلبات التي أوجدھا ھذا الصراع المستمر منذ أكثر من عام ونصف 

فرض   العام.ووفق المستشار االقتصادي للبیت األبیض الري كودلو، فإنّ 
رسوم جمركیة متبادلة لیس السبب في التباطؤ االقتصادي في الوالیات  
ً من اتفاق شامل،  المتحدة.ولدى سؤالھ بشأن احتمال توقیع اتفاق موقت بدال
قال كودلو "سنرى ما سیطرحونھ على الطاولة (...) إننا منفتحون على 

 المصدر: أخبار مصرھذه الفكرة".

  العربیةمؤشرات االسواق   

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,905.00  0.21% السعودیة 

 DFMGI 739.00 1.07%  دبي
 ADI 7,793.00 -0.51% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,208.00 0.73% الكویت 

 BSEX 314,469.8  -2.01% البحرین 
 GENERAL 33,349.00 -0.38% قطر 

 MASI 48,465.00 -0.35% المغرب 
 TUN20 2,433.00 0.26% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,164.04  -1.19% أمریكا 
 S&P 500 2,893.06  -1.56% أمریكا 
 NASDAQ 7,823.78 -1.67% أمریكا 

 FTSE 100 7,147.67 0.06% لندن 
 DAX 11,970.20  -1.05% أمانیا 

 Nikkei 225 21,456.38  -0.61% الیابان 
 %0.24 1,509.88 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.26- 58.02 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.27- 52.45 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

من الواردات لن تخضع لتعریفات حال البریكست   ٪٨٨بریطانیا:
  دون اتفاق 

التعریفات لدیھا والذي سیدخل حیز النفاذ في  عدلت بریطانیا نظام 
  ٨٨حال مغادرة االتحاد األوروبي دون اتفاق، وتوصلت إلى أن 

بالمائة من الواردات لن تخضع لرسوم جمركیة.وصرح وزیر 
السیاسة التجاریة في بریطانیا كونور بورنس الیوم الثالثاء بأن  

بریطانیة في  المملكة المتحدة دولة تجاریة حرة، وأن األعمال ال
ً عن وكالة   مركز قوي للمنافسة في بیئة تجارة حرة مفتوحة، نقال
"رویترز".وتعھدت بریطانیا بتنفیذ تغییرات من أول یوم للبریكست  
عبر عملیة مراجعة استثنائیة وذلك لتحقیق التوازن بین الحاجة إلى  
إبقاء أسعار المستھلكین منخفضة دون تدمیر المنتجین 

المملكة المتحدة نظام التعریفات المؤقت للمرة   المحلیین.ونشرت
ً في مارس   األولى قبل الموعد األصلي للبریكست الذي كان مقررا
الماضي وذلك قبیل تأجیلھ عدة مرات.والخطة المنقحة تتبع ردود  
الفعل من الصناعة، وتخفض التعریفات على الشاحنات، كما أنھا  

افیة، وتتولى تعدیل  تطبق التعریفات على منتجات المالبس اإلض 
الرسوم على اإلیثانول الحیوي لالحتفاظ بدعم منتجي المملكة  
المتحدة من الوقود المھم للبنیة التحتیة.وتغادر بریطانیا االتحاد  

أكتوبر ، وسط تأكیدات من جانب رئیس الوزراء   ٣١األوروبي في 
بوریس جونسون على أن البریكست سیتم حتى في حال تنفیذه دون  

  المصدر:مباشر.اتفاق

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  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 80.0 -0.02 6.68 895,115 71,469,944 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
16.32 -1.15 0.49- 60,607 995,496 19.00 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
9.84 -2.77 0.81- 871,040 8,617,697 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.42 -0.21 32.22 265,683 379,158 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.91 -2.49 28.67- 660,454 8,651,665 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
18.30 -1.51 21.59 533,684 9,772,177 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
44.80 4.19 9.24 88,912 3,824,664 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.73 -1.59 6.83- 1,461,365 17,259,240 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.30 -2.35 26.22- 617,667 5,244,745 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.59 -1.50 31.59- 5,023,834 23,585,484 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.45 -3.16 30.79- 4,528,845 11,240,555 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
14.95 -2.92 11.57 342,990 5,174,570 21.20 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.98 -1.29 2.16- 110,293 1,113,961 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 العقاریھ التنمیة 
CIRA 

12.85 -0.93 47.70 17,003 212,722 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.15 -0.16 33.99 1,173,322 7,282,532 7.06 3.45 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.05 -2.38 5.53- 5,649,818 11,630,322 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.80 -0.26 46.93 933,302 25,307,422 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

102.10 -0.85 13.47- 25,066 2,567,542 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.22 -1.35 1.73- 711,665 7,440,923 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.23 -2.31 32.10- 654,653 2,814,151 10.70 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.03 -2.59 47.50- 780,359 7,116,046 23.15 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.37 -4.79 12.25- 4,441,900 24,375,664 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.50 -3.70 6.88- 48,555 321,053 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.08 -2.22 6.67- 6,080,272 19,228,704 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

12.12 -3.04 32.93- 7,185,622 89,265,160 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.59 1.02 2.07 91,092,096 54,694,752 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.68 -1.11 53.85 443,079 1,191,451 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.40 -3.58 9.44 403,947 5,048,004 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.34 -0.74 20.42- 2,224,922 12,107,704 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.79 -4.45 47.36- 1,438,780 4,092,451 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

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

ا محظور    . تمامً

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