
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٣/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,302.27 0.84% 9.72% 481,689,312 84,403,217 391,031,175,344مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,054.64 1.15% -4.42% 549,742,464 133,306,542 467,793,157,483مؤشر ( 

 EGX 70 (  529.36 0.95% -23.70% 128,242,120 61,747,334 192,440,876,070مؤشر ( 

 EGX 100 (  1,408.54 0.78% -18.45% 609,931,456 146,150,551 583,472,051,414مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 عامر جروب تفتتح المرحلة األولى من فندق بورسعید   ١٩٫٣  
   ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح العربیة لألدویة بنھایة سبتمبر  
  قرشاً للسھم  ٣٠مطاحن اإلسكندریة تقترح توزیع كوبون 
   ریفا فارما” تنفذ شراء أسھم المتضررین من الشطب“

  دوالر ألف   ٢٨٦االختیاري بـ
 العربیة حلیج تحدد موعد صرف الكوبون النقدي للمساھمین 
  البورصة تفحص مستندات قید تجزئة سھم مصر للفنادق  
  مالیین  ٦مؤسسة ساویرس تمول برنامج للتعلیم التنفیذي بقیمة

  دوالر  
  في سبتمبر ٪٤٫٣معدل التضخم السنوي یتراجع إلى  
 %أشھر   ٧تراجعا فى صادرات السیارات خالل   ٤  
   البنك الدولي: الناتج المحلي المصري سیستمر في قیادة النمو

 بالمنطقة .. التقریر الكامل 
   اإلداریة العلیا تقضي باستمرار فرض رسوم على واردات

 البیلیت 
  ملیار   ١٠٩٫٧صندوق النقد یتوقع ارتفاع الدین الخارجي لـ

 مقبل دوالر في العام ال
  ترامب: توصلنا التفاق تجاري جزئي مھم للغایة مع الصین 
   اقتصاد بریطانیا في طریقھ لتفادي الركود قبل الخروج من

  االتحاد األوروبي 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٢  ٨٨  ٧٧  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  عامر جروب تفتتح المرحلة األولى من فندق بورسعید   ١٩٫٣

)، افتتاح المرحلة األولى من AMERجموعة عامر القابضة (أعلنت م
 ٨٠فندق بورسعید المملوك للشركة التابعة "عامر للتنمیة السیاحیة" بعدد 

 ١٠٠من المتسھدف اففتاح المرحلة الثانیة بعدد  و  غرفة خمس نجوم
یقع مشروع بورتو سعید  غرفة خالل الربع األخیر من العام الجاري.و

ً على شاطئ البحر المتوسط،   ٩٥غرب مدینة بورسعید على مساحة  فدانا
وھو مشروع سیاحي فندقي ترفیھي خدمي متكامل على الطریق الساحلي 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل   ٢٥٫٤٢بورسعید/ دمیاط.وحققت الشركة أرباحا
ملیون  ٥٥لغت الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل أرباح ب

.وتراجعت ایرادات الشركة خالل الفترة ٢٠١٨جنیھ بالفترة المقارنة من 
ملیون جنیھ بالفترة  ٨٠٢ملیون جنیھ، مقابل ایرادات بلغت  ٦٩١٫٧إلى 

    المصدر:مباشر.٢٠١٨المقارنة من 

  الكوبون النقدي للمساھمینالعربیة حلیج تحدد موعد صرف 
) ٢١قالت شركة العربیة لحلیج األقطان، إنھ تقرر توزیع الكوبون رقم (

ً من  ١٠بواقع  ،   . ٢٠١٩أكتوبر  ٢٧قروش للسھم الواحد وذلك اعتبارا
 ٢٢لمشتري السھم حتى نھایة جلسة یوم الثالثاء الحق في التوزیع  ینتقل
.واعتمدت الجمعیة العامة العادیة للشركة مطلع أكتوبر ٢٠١٩بر أكتو

قروش لكل سھم عن أرباح العام   ١٠الجاري، توزیع كوبون نقدي بواقع 
   المصدر:مباشر).٢٠١٨-٢٠١٩المالي الماضي (

  ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباح العربیة لألدویة بنھایة سبتمبر  

) عن اجتماع  ADCIأعلنت شركة العربیة لألدویة والصناعات الكیماویة (
المجلس   اعتمد  ٠٩/١٠/٢٠١٩مجلس اإلدارة یوم اإلثنین الموافق 

 ١/٠٧/٢٠١٩المؤشرات المالیة الخاصة بنشاط الشركة خالل الفترة من 
، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح قبل الضرائب بلغ  ٣٠/٠٩/٢٠١٩حتى 

ملیون جنیھ خالل   ١٢٫٨١٤ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ١٩٫٣٣٠
ترة المذكورة.جدیر بالذكر أن  الفترة المقارنة من العام المالي السابق للف

) بواقع ٢٢الشركة كانت قد أعلنت أنھ قد تقرر توزیع الكوبون رقم (
المصدر:جریدة .٢٧/١٠/٢٠١٩جنیھ للسھم الواحد وذلك اعتبارا من  ٣٫٨٠٠

    البورصة

    قرشاً للسھم ٣٠مطاحن اإلسكندریة تقترح توزیع كوبون 

المقترحة شركة مطاحن ومخابز كشفت قائمة توزیعات األرباح 
، عن توزیع ٢٠١٩-٢٠١٨)، عن العام المالي AFMCاإلسكندریة (

ً للسھم. ٣٠كوبون نقدي للمساھمین بواقع  سیتم مناقشة توزیع  وقرشا
 ٩٫٨٦٧قرر توزیع من الم و ملیون جنیھ للمساھمین والعاملین. ٢٦٫١٢٣

ملیون جنیھ  ١٦٫٢٥٥ملیون جنیھ للمساھمین، فیما تضمن المقترح توزیع 
على العاملین.وقالت إنھ سیتم مناقشة ذلك المقترح خالل الجمعیة العامة 

أكتوبر المقبل.یشار إلى أن مطاحن  ١٧العادیة یوم الخمیس الموافق 
جنیھ منذ بدایة  ملیون  ٢٦٫٥٨ومخابز اإلسكندریة سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح  ٤٨٫٠٦، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨یولیو 
خالل العام المالي السابق لھ.وتراجعت إیرادات الشركة خالل العام المالي 

ملیون  ٣٣٨٫٩ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٢١٠٫٨الماضي لتسجل 
المؤشرات المالیة التي جنیھ خالل العام المالي السابق لھ.یشار أن أرقام 

أعلنتھا الیوم جاءت مختلفة عن المؤشرات التي أفصحت عنھا الشركة في 
ملیون  ٣١٫٦یولیو الماضي، والتي أظھرت تسجیل صافي ربح بلغ  ٢٨

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٠٫٠٠    ١١٨٫٤٩  مطاحن مصر العلیا 
   ١٠٫٠٠    ٣٨٫١٨  العامة للصوامع والتخزین 

  ٩٫٠٧    ٤٫٢١  ایجیفرت 
  ٧٫٨٩    ١٠٧٫٩٠  االسكندریة لالدویة
  ٦٫٢٥    ٤٫٥٩  المنصورة للدواجن 

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 
 -١٠٫٠٠    ٤٫٢٣   دیري آراب 

 -٩٫٩٣    ١٣٫٨٨  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة 
 -٨٫٧٠    ٤٫٤١  العبور لالستثمار العقارى 

 -٨٫٠٠    ٠٫٠٥  عبر المحیطات للسیاحة
 -٧٫٩٣    ٣٫٨٣  اإلسكندریة لألسمنت 

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   قیمة التداول  السھم 
  ٧٩٫٢٦    ١١٥،٨٠٨،٢١٦  التجاري الدولي البنك 

  ١١٫٨٠    ٧٨،٧٧٩،٢٤٠  حدید عز 
  ٦٫٢٥    ٥١،٣١٩،٠٤٤  مستشفي كلیوباترا 

  ٢٧٫٣٠    ٣٢،١٦١،٢٦٤  مصر الجدیدة لالسكان 
  ١٦٫١٠    ٢٧،٣٧٩،٩٧٦  ایسترن كومباني 

  

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

  ٠٫٥٨    ٣٤،٠٥٤،٩١٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٣٧    ٢٠،٩٨٦،٤٦٦  العربیة لالستثمارات 

  ٠٫٦٤    ١١،٢١٩،٩٥٦  بورتو القابضة 
  ١٫٨٣    ٩،٤٢٢،٧٧٠  دایس 

  ٢٫٠١    ٨،٧٧١،٧٦٢  بالم ھیلز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ خالل العام   ٤٨٫٠٦جنیھ خالل العام المالي الماضي، مقابل 
تالف المؤشرات  المالي السابق لھ.وأشارت مطاحن اإلسكندریة أن اخ

المالیة عما أعلنتھ في یولیو الماضي، بناءً على تعلیمات مراقب الحسابات  
والتي كان لھا األثر على صافي الربح بعد الضریبة باالنخفاض.وكانت  
مطاحن اإلسكندریة أرجعت في وقت سابق انخفاض األرباح خالل العام  

ابل تكلفة طحن المالي الماضي إلى تطبیق المنظومة الجدیدة للطحن مق
ً من أغسطس  ٨٢لألقماح  ، وكذلك إلى انخفاض  ٢٠١٧بالمائة اعتبارا

بالمائة خالل العام المالي الماضي  ٨٢الكمیات المطحونة إلنتاج الدقیق 
مقارنة بالعام المالي السابق لھ.ونوھت إلى أن انخفاض الكمیات المطحونة 

المنصرفة للمخابز بالمائة یرجع إلى انخفاض الحصص  ٨٢إلنتاج الدقیق 
باإلضافة إلى تحویل بعض حصص المخابز إلى مطاحن القطاع الخاص  
والتي أثرت على الفائض بدرجة كبیرة، كما تحملت الزیادات في أسعار 

  المصدر:مباشر تكالیف مستلزمات اإلنتاج من كھرباء ومیاه وقطع غیار.

“ریفا فارما” تنفذ شراء أسھم المتضررین من الشطب االختیاري   
  ألف دوالر  ٢٨٦ـب

إدارة البورصة المصریة لجمیع المتعاملین عن تنفیذ عملیة شراء  كشفت 
ألف سھم من المتضررین من الشطب االختیاري  ٢٣٨٫٣٥٠على أسھم 

ألسھم شركة ریفا فارما بجلسة الیوم، مضیفة أن القیمة اإلجمالیة لعملیة 
ألف دوالر.باإلضافة إلى أن إدارة البورصة  ٢٨٦٫٠٢٠الشراء بلغت 
ت أمس، عن إجمالى كمیات أوامر البیع المبدئیة المسجلة  المصریة أعلن 

 ٢٣٨٫٣٥٠بسوق الصفقات الخاصة على سھم شركة ریفا فارما وبلغت 
ألف سھم، وذلك فى إطار شطب أسھم الشركة المصدرة من البورصة 
ً.ویشار إلى أن الجمعیة العامة الغیر عادیة للشركة وافقت   ً اختیاریا شطبا

القرار المتعلق بشطب أسھم الشركة المصدرة من فى یولیو الماضى على 
البورصة المصریة شطبا اختیاریا وفتح حساب أسھم الشطب .وحققت  

ألف دوالر منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ١١٥٫٤٢الشركة صافى ربح بلغ 
ً خالل نفس الفترة من  ٢٤٢٫٠٤یونیو الماضى، مقابل  ألف دوالر أرباحا

الشركة خالل الستة أشھر األولى من العام الماضى.وتراجعت مبیعات 
ملیون دوالر بنھایة یونیو، مقابل  ٢٫٦٢العام الجارى، حیث سجلت 

المصدر: البورصة . ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى  ٢٫٨٦

  المصریة  

  

  

  

  

  البورصة تفحص مستندات قید تجزئة سھم مصر للفنادق 
)،  MHOTقالت البورصة المصریة، إن شركة مصر للفنادق (

 ١٥تقدمت بمستندات قید تجزئة القیمة االسمیة لسھم الشركة من 
جنیھ للسھم.وأضافت البورصة في بیان لھا، یوم   ٥جنیھ الى 

ملیون   ١٩٨الخمیس، أن رأس المال المصدر بعد التجزئة سیبلغ 
ً على عدد  ملیون   ١٣٫٢ملیون سھم بدال من  ٣٩٫٦جنیھ موزعا

ت المقدمة من الشركة جارى سھم.وأوضحت البورصة، أن المستندا
فحصھا واستكمالھا لعرضھا على لجنة القید.وكانت الجمعیة العامة  
غیر العادیة لشركة مصر للفنادق، قررت في أكتوبر الجاري  
تجزئة القیمة االسمیة لسھم الشركة.وأوضحت الشركة في بیان 
لبورصة مصر، أن العمومیة اعتمدت تجزئة القیمة االسمیة لسھم 

ً من  ٥فنادق لیصبح مصر لل ً.یشار إلى أن   ١٥جنیھات بدال جنیھا
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل   ١٧٦٫٣٩مصر للفنادق حققت أرباحا

، مقابل أرباح بلغت  ٢٠١٩إلى یونیو  ٢٠١٨الفترة من یولیو 
ملیون جنیھ بالعام المالي الماضي.وزادت مبیعات الشركة  ١٤٩٫٧

ن جنیھ، مقابل مبیعات  ملیو ٤٩٦٫٥خالل العام المالي الماضي إلى 
  .٢٠١٨-٢٠١٧ملیون جنیھ بالعام المالي  ٤٦٢٫٠٥بلغت 

   المصدر:مباشر

  

  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  في سبتمبر ٪٤٫٣معدل التضخم السنوي یتراجع إلى 

بنھایة سبتمبر  ٪٤٫٣تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 
.وعلى أساس شھري، ارتفع  ٢٠١٨سبتمبر في  ٪١٥٫٤الماضي، مقابل 

عن شھر أغسطس السابق،   ٪٠٫٣نقطة في سبتمبر مرتفعا  ١٠٤التضخم 
بسبب صعود أسعار الزیوت والخضروات، ورغم انخفاض اللحوم  

   المصدر:جریدة حابيوالدواجن والفاكھة.

مصر وسویسرا تتفقان على زیادة العالقات التنمویة واالستثماریة بین 
  البلدین

لتقت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، بالسفیر 
ریمون فوریر، رئیس قسم التعاون االقتصادي والتنمیة بوزارة الدولة  
السویسریة للشؤون االقتصادیة، والذى یزور مصر بمناسبة االحتفال  

ا على التعاون التنموي السویسري ٤٠بمرور  المصري، وذلك  -عامً
ور السفیر بول جارنییھ، سفیر سویسرا لدى القاھرة، والسفیر رضا  بحض

بیبرس، المشرف على القطاع األوروبي بالوزارة.وبحث الجانبان، زیادة  
العالقات االقتصادیة والتنمویة واالستثماریة بین مصر وسویسرا، خاصة 
فى دعم البنیة األساسیة واستثمارات القطاع الخاص وفق االستراتیجیة 

، وتعزیز التعاون من خالل برنامج مبادلة  ٢٠٢٠وقعة بین البلدین حتى الم
الدیون مع سویسرا واستخدامھا فى مشروعات تنمویة فى المحافظات  
األكثر احتیاجا، وزیادة االستثمارات السویسریة فى مصر والتى تبلغ  

ملیار دوالر فى مجاالت الصناعة والطاقة واألدویة والخدمات   ١٫٨٥
الصناعات الغذائیة.وأكدت الوزیرة، أن الحكومة تضع أولویة المالیة و 

لدعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیھ الصغر واالستثمار فى 
رأس المال البشري خاصة فى التعلیم والصحة، خاصة المشروعات التى 

ملیون  ٧٠٠تخلق فرص عمل للشباب والمرأة.وأوضح أنھ تم استثمار 
مشروع   ٢٠٠ملیار جنیھ) في أكثر من  ١١٫٥فرنك سویسري نحو (

بمصر، وقامت تلك المشروعات بتعزیز البنیة األساسیة وتطویر القطاع  
  ١٫٨الخاص، ومن ابرز قصص النجاح تقدیم خدمات أشعة استفاد منھا 

ملیون مریض، كما تم تقدیم الدعم لثالث مؤسسات للتمویل األصغر لدیھا  
مالیین فرنك   ١١٠عمیل ومحفظة مالیة بقیمة  ٤٥٠،٠٠٠
   المصدر:جریدة حابيسویسري.

  أشھر   ٧تراجعا فى صادرات السیارات خالل   ٤%

كشفت اإلحصاءات الصادرة عن الجھاز المركزى للتعبئة العامة 
واإلحصاء، عن تراجع قیمة صادرات السیارات بمختلف الفئات بنسبة 

العام  أشھر األولى من  ٧ملیون دوالر، خالل الـ ٤١٫٦، لتصل إلى ٪٤
ملیون دوالر، خالل الفترة نفسھا من العام   ٤٣٫٤الحالى، مقابل 

السابق.استحوذ قطاع األتوبیسات على النصیب األكبر من إجمالى 
وحدة، فیما حصدت المركبات   ٢٧٠بواقع  ٪٨٥٫٧الصادرات، بنسبة 

وحدة.أرجع  ٤٥، بواقع ٪ ١٤٫٢التجاریة والسیارات متعددة االستخدامات 
مین العام لرابطة مصنعى السیارات، انخفاض صادرات  خالد سعد، األ

عوامل رئیسیة، أبرزھا اقتصار المنتجین المحلیین على سد  ٣القطاع إلى 
متطلبات السوق المحلیة دون االھتمام بالتوسع فى فتح أسواق تصدیریة 
لمختلف الدول المجاورة.وأضاف أن ھناك عوائق أمام المصنعین المحلیین 

حجم الصادرات، وأھمھا اختالف المعاییر ونسب التصنیع تحد من زیادة 
ا مع المواصفات القیاسیة المطبقة من جانب الشركات   ً المعتمدة محلیّ

  
البنك الدولي: الناتج المحلي المصري سیستمر في قیادة النمو 

  بالمنطقة .. التقریر الكامل 
توقع البنك الدولي في تقریر حدیث أن یتراجع معدل النمو االقتصادي 

٪ ھذا العام مقابل ٠٫٦في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا إلى 
 ٢٠١٩شھد التقریر تعدیل توقعات النمو لعام  الماضي.٪ العام ١٫٢

، وذلك ٢٠١٩نقطة مئویة مقارنة بتوقعات شھر أبریل  ٠٫٨بخفضھا 
بسبب ھبوط أسعار النفط منذ أبریل واالنكماش األكبر من المتوقع في 
إیران.ویشیر التقریر إلى أن اآلفاق االقتصادیة للمنطقة عرضة لمخاطر 

خص منھا تفاقم المصاعب االقتصادیة العالمیة سلبیة ملموسة، وعلى األ
وتصاعد التوترات الجیوسیاسیة.ویناقش العدد الجدید من تقاریر 
المستجدات االقتصادیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا والصادر 
بعنوان االرتفاع إلى آفاق أعلى: تشجیع المنافسة العادلة في الشرق 

ً من األوسط وشمال إفریقیا، النمو ا لضعیف الذي تشھده المنطقة حالیا
جراء نتائج الخفض الطوعي وضعف الطلب العالمي على النفط، 
واالنكماش األكبر من المتوقع في إیران.ویشیر التقریر إلى أن إجمالي 
الناتج المحلي في مصر سیستمر في قیادة النمو بالمنطقة، وقال أن 

في أعقاب إصالح سعر  البیئة العامة لالقتصاد الكلي المصري تحسنت
الصرف واإلصالحات األخرى في مجالي المالیة العامة والطاقة. 

٪ في ٥٫٤ونتیجة لذلك، سجل االقتصاد المصري معدل نمو قدره 
.ویتوقع البنك ٢٠١٨٪ عام ٥٫٢، مقابل ٢٠١٩النصف األول من عام 

الدولي أن ینمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي بالمنطقة على المدى 
.ویتمثل محرك ٢٠٢١٪ عام ٢٫٩و ٢٠٢٠٪ عام ٢٫٦توسط بنسبة الم

االرتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام األول في زیادة االستثمارات 
في البنیة التحتیة بدول مجلس التعاون الخلیجي وانتعاش االقتصاد 
اإلیراني مع تالشي آثار العقوبات األمیركیة.وفي حین أن ارتفاع أسعار 

ید العدید من بلدان المنطقة المصدرة للنفط على المدى النفط سیف
القصیر، فإن األثر العام سیتمثل في اإلضرار بالتجارة واالستثمار 
واإلنفاق على البنیة التحتیة بالمنطقة.ویدعو التقریر إلى تدعیم قوانین 
حمایة المنافسة وھیئات إنفاذ السیاسات التي تشجع المنافسة. ویطالب 

ا بزیاد ة كفاءة جھاز اإلدارة في الشركات المملوكة للدولة مما یعزز أیضً
من احتمال تحویلھا إلى شركات مساھمة، وتشجیع القطاع الخاص، 

   المصدر:جریدة حابيوإنشاء ھیئات رقابیة لتحقیق التنافسیة فیما بین القطاعین.

  اإلداریة العلیا تقضي باستمرار فرض رسوم على واردات البیلیت 
قضت الدائرة األولى موضوع بالمحكمة اإلداریة العلیا برئاسة 
المستشار محمد حسام الدین رئیس مجلس الدولة، الیوم السبت ،بقبول 

طعنا مقدما من ھیئة قضایا الدولة نیابة عن وزیر التجارة  ٤٨
والصناعة و عدد من شركات الحدید والصلب .وألغت الحكم الصادر 

ى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة من محكمة القضاء اإلدار 
على واردات البلیت “خام  ٪١٥بفرض رسوم وقائیة بنسبة 
,  ٨٩٠٠٣,  ٨٩٠٠٢,  ٨٨٦٨٨الحدید”.وحملت الطعون أرقام، 

قضائیة  ٦٥لسنة  ٨٩٠٠٨, ٨٩٠٠٧,  ٨٩٠٠٦,  ٨٩٠٠٥,  ٨٩٠٠٤
علیا ، مختصمھ شركة العال لدرفلة الحدید والصلب وشركة الجیوشي 

د والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر للحدی 
.وقالت الطعون ، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة 
بفرض رسوم علي خامات البیلت ، صدر لحمایة االقتصاد القومي 
وصناعة الحدید في مصر من غزو عناصر ترید اإلضرار باالقتصاد 



 

 

والجھات الخارجیة.طالب سعد بضرورة توفیق المنتجین المحلیین 
ا، والتحول  ً أوضاعھم عبر االلتزام بالمواصفات القیاسیة المعتمدة عالمیّ

یسھم فى خفض تكالیف اإلنتاج والقدرة على المنافسة  لإلنتاج الكمى الذى
فى قائمة الدول  ٣٧یذكر أن مصر احتلت المرتبة  فى األسواق الخارجیة.

ا و ٧١المصنعة للسیارات بمختلف أنواعھا بعد زیادة إنتاجھا إلى  ً  ٤٠٠ألف
وحدة خالل العام الماضى، بحسب تقریر رابطة مصنعى السیارات  

   مصدر:جریدة المالال».OICAالعالمیة « 

ملیار دوالر في   ١٠٩٫٧صندوق النقد یتوقع ارتفاع الدین الخارجي لـ 
  العام المقبل  

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع قیمة الدین الخارجي لمصر في العام  
ملیار دوالر.وقال الصندوق خالل وثائق   ١٠٩٫٧المالي المقبل لتصل إلى 

لبرنامج اإلصالح االقتصادي لمصر والذي نشرھا  المراجعة الخامسة 
أمس، إنھ من المتوقع أن ترتفع قیمة الدین الخارجي لمصر في العام  

ملیار دوالر.وكان صندوق النقد یتوقع في  ١٠٦٫١المالي الجاري إلى 
وثائق المراجعة الرابعة المنشورة في أبریل الماضي أن تبلغ قیمة الدین 

ر، إال أن وثائق المراجعة الخامسة كشفت عن ملیار دوال ٩٨٫١الخارجي 
رفع الصندوق لتوقعاتھ للدین الخارجي في العام المالي الجاري لتصل إلى 

ملیار دوالر.ووفقا لبیانات نشرھا البنك المركزي على موقعھ في  ١٠٦٫١
أغسطس الماضي، سجل الدین الخارجي لمصر في نھایة مارس الماضي 

ملیار دوالر في نھایة عام   ٩٦٫٦ملیار دوالر مقابل  ١٠٦٫٢
.وتشیر بیانات صندوق النقد الدولي أن قیمة الدین الخارجي ستصل ٢٠١٨

.وتوقع الصندوق  ٢٠٢٢-٢٠٢١ملیار دوالر خالل العام المالي  ١١١إلى 
ملیار دوالر في  ١٠٩٫٤أن تتراجع قیمة الدیون الخارجیة لمصر إلى 

صعود في العام المالي ، على أن تعود لل٢٠٢٣ -٢٠٢٢العام المالي 
ملیار دوالر.وكانت الحكومة قد أقرت   ١١٢لتصل إلى  ٢٠٢٤-٢٠٢٣

استراتیجیة جدیدة للتعامل مع الدیون على المدى المتوسط، ووضعت  
االستراتیجیة أكثر من طریقة للسیطرة على ارتفاع الدیون والحد  

من  ٪ ٨٣٫٣منھا.وخفضت الصندوق من توقعاتھ للدین العام لیتراجع إلى 
من الناتج  ٪ ٨٥٫٢الناتج المحلي اإلجمالي في العام المالي الجاري مقابل 

المحلي اإلجمالي كان یتوقعھا في المراجعة الرابعة في أبریل 
في العام   ٪٧٩٫٢الماضي.ویتوقع الصندوق أن یتراجع الدین العام إلى 

ا تدریجیًا خالل السنوات    المالي المقبل.وتستھدف وزارة المالیة، خفضً
الثالث المقبلة، الخفض التدریجي لمعدل الدین الحكومي للناتج المحلي 

.وكام بیان سابق لوزارة المالیة، ٢٠٢٢بنھایة یونیو  ٪ ٧٧٫٥لیصل إلى 
قال إن العام المالي المقبل، سیشھد انخفاض نسبة الدین العام للناتج المحلي 

للناتج  .وانخفضت نسبة الدین العام٢٠١١إلى أقل مما كان علیھ قبل 
، ثم  ٢٠١٨نھایة یونیو  ٪٩٨، إلى ٢٠١٧بنھایة یونیو  ٪١٠٨المحلى من 

.وتستھدف الحكومة، خفض نسبة الدین إلى ٢٠١٩بنھایة یونیو  ٪٩٠٫٨
ُصبح  ٪٨٢٫٥ ،ما یجعل مصر فى النطاق  ٢٠٢٢بنھایة یونیو ٪٧٧٫٥ثم ت

اآلمن من حیث مستوى الدین للناتج المحلي، بحسب بیان الوزارة 
  المصدر: مصراوي السابق.

  

  

  

  

لتجارة لحمایة صناعتھا الوطنیة في القومي ، وجاء القرار من وزارة ا 
صناعة الحدید .وأكدت الطعون ، أن كبرى شركات الحدید والصلب 
في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البیلت فیھ حمایة 
لكبرى الشركات المنتجة للحدید في مصرأوضحت الطعون أن مصالح 

ترید  كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائیة من بعض العناصر التى
اإلضرار باالقتصاد القومي للبالدأشارت الطعون إلى أنھ فور صدور 
حكم القضاء اإلدارى بإلغاء قرار وزیر التجارة بفرض رسوم البیلت، 
قد تعرضت شركاتھم بأضرار جسیمة فور صدور الحكم وھبطت 
لیا، قبلت  َّ المحكمة اإلداریة العُ أسھمھا.قالت مصادر لـ«البورصة»، إن

تكاملة، وھیئة قضایا الدولة ضد طعون مصان ع الحدید من الدورة المُ
حكم محكمة القضاء اإلدارى بوقف قرار فرض رسوم إغراق على 
واردات خامات الحدید من البلیت، ورفضت طعون المُدرفلین 
لالستمرار فى التنفیذ.وألغت القضاء اإلدارى قرار رسوم اإلغراق فى 

حیثیاتھا آنذاك، أنھ یُسبب یولیو الماضى، وذكرت المحكمة فى  ٤
تكاملة تستورد نحو  ً لمصانع عدة، وأن المصانع المُ من  ٪٢٠ضررا

البلیت.أوضح محمد علیوة، رئیس شركة مصر استیل للصناعات 
لب ستجتمع خالل یومین على أقصى  الحدیدیة، أن مصانع درفلة الصُ
 تقدیر؛ لبحث تداعیات الوضع الجدید بشأن رسوم اإلغراق وتأثیرھا 
المتوقع على الشركات.أوضح علیوة، أن المصانع أوصت بفرض 

فى العام األول، تنخفض  ٧سنوات تبدأ من % ٣رسوم مُتناقِصة على 
فى العام الثالث، لكن وزارة الصناعة  ٣فى العام الثانى، ثم % ٥إلى %

ً مؤقتة بنسب تتراوح بین   ٣لم تعتبر بھا.وفرضت الوزارة رسوما
ُحددھا األسعار العالمیة للخامات ، مُنتصف أبریل ١٥و% الماضى، ت
ً، بحیث یتم دفع النسبة األعلى عند السعر  ٤٥٠و ٥٥٠بین  دوالرا

األقل، والعكس، وبعد انتھاء فترة التحقیقات فى قضیة اإلغراق 
ً دائمة لمدة  ١٨٠والمحددة بـ ً، ثم أعلنت رسوما سنوات تضم  ٣یوما

ً للقرار الصادر ی وم الخمیس الماضى عن وزارة فترة التحقیقات.ووفقا
َج نھائى  التجارة والصناعة تخضع الواردات من حدید التسلیح كمُنت

أكتوبر  ١٢بین  CIFمن القیمة  ٢٥لرسوم نھائیة مُتدرجة بنسبة %
أبریل  ١١أبریل و ١٢بین  ٢١، وبنسبة %٢٠٢٠أبریل  ١١و ٢٠١٩
.وقال ٢٠٢٢أبریل  ١١و ٢٠٢١أبریل  ١٢بین  ١٧، وبنسبة %٢٠٢١

َّ الرسوم  لب، إن محمد السویفى، مُدیر المبیعات فى مصانع العال للصُ
ستتسبب فى خسائر كبیرة للمصانع، وتعطل االستثمارات، والتحول 
نحو التكامل ھو السبیل الوحید للخروج من األزمة، لكن تحقیق ذلك 
یحتاج الستثمارات كبیرة. وتخضع الواردات من «البلیت» لرسوم 

 ٢٠١٩أكتوبر  ١٢بین  CIFمن القیمة  ١٦واقع %نھائیة مُتدرجة ب
لمدة عام،  ٢٠٢٠أبریل  ١٢بین  ١٣، وبنسبة %٢٠٢٠أبریل  ١١و

.ورحبت مصادر فى مصانع ٢٠٢٢أبریل  ١١حتى  ١٠وبنسبة %
الدورة المُتكاملة بفرض الرسوم على واردات البلیت وحدید التسلیح، 

ُحافظ على استثمارات المصانع الكبیرة، ُمثل نحو  واعتبروا ت والتى ت
ملیار  ١٥٠من السوق، بإجمالى استثمارات تقترب من  ٨٠%

تكاملة  نا نأمل تنفیذ توصیة المصانع المُ ُ جنیھ.أوضحت المصادر: «ك
ً على واردات البلیت، خاصة مع تراجع األسعار  ٢٥بفرض % رسوما

ً للطن فى المتوسط، لمزید من الحفاظ على  ٣٧٠العالمیة إلى  دوالرا
  ات المصانع». استثمار 



 

 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ترامب: توصلنا التفاق تجاري جزئي مھم للغایة مع الصین 

أعلن الرئیس األمریكي دونالد ترامب أن الوالیات المتحدة توصلت إلى 
ً" في الصفقة التجاریة مع الصین في المفاوضات   "مرحلة أولي مھمة جدا

العالم.وقال ترامب في المكتب البیضاوي الجاریة بین أكبر اقتصادین في 
إلى جانب نائب رئیس مجلس الدولة الصیني لیو خھ الیوم الجمعة: "الجزء 
ا" بعد توقیع المرحلة األولى من  الثاني من الصفقة سیبدأ على الفور تقریبً
االتفاق.وذكر ترامب أن االتفاق األولى سیعالج مخاوف الملكیة الفكریة 

إلى جانب شراء المنتجات الزراعیة األمریكیة  ما بین  والخدمات المالیة،
ملیار دوالر.وأوضح الرئیس األمریكي أن الجزء األول من  ٥٠إلى  ٤٠

الصفقة سیتم كتابتھ على مدار األسابیع الثالثة المقبلة.ومن جانبھ، قال  
ً شبھ كامل" على قضایا   "ستیفن منوشن" إن كال الجانبین أبرما "اتفاقا

خدمات المالیة.وأضاف وزیر الخزانة األمریكي أنھ لن یتم تفعیل العملة وال
قرار زیادة التعریفات الجمركیة ضد الصین الذي كان من المفترض  
دخولھ حیز التنفیذ األسبوع المقبل.وأبدى كال الجانبین في المحادثات التي 
ً بشأن التوصل إلى اتفاق في المستقبل  استؤنفت ھذا األسبوع، تفاؤال

ب.وفي وقت سابق الیوم، قال ترامب إن ھناك أمور جیدة تحدث مع  القری
ا" خالل   ً ً إلى أن واشنطن وبكین یتبادالن "مشاعر أكثر دفئ الصین، مشیرا

  ھذه الجولة من المحادثات مقارنة بـ "الماضي القریب".

اقتصاد بریطانیا في طریقھ لتفادي الركود قبل الخروج من االتحاد  
  األوروبي  

نات رسمیة یوم الخمیس أن االقتصاد البریطاني یبدو في أظھرت بیا
طریقھ لتفادي االنزالق إلى ركود قبل الموعد المقرر لخروج بریطانیا من 
االتحاد األوروبي على الرغم من التراجع الطفیف في الناتج المحلي في 
أغسطس.وقال مكتب اإلحصاءات الوطنیة إن الناتج المحلي اإلجمالي في 

بالمئة من  ٠٫٣الثة المنتھیة في أغسطس آب كان أعلى بنسبة األشھر الث
فترة األشھر الثالثة السابقة متجاوزا كل التوقعات في استطالع أجرتھ 
رویترز آلراء خبراء اقتصادیین، وذلك بعد أن نما بنسبة معدلة بالرفع 

بالمئة في األشھر الثالثة المنتھیة في یولیو تموز.ومع ذلك،   ٠٫١بلغت 
بالمئة في  ٠٫١ناتج أغسطس آب وحده على أساس شھري بنسبة  انخفض

مقابل متوسط توقعات االقتصادیین بأن یحافظ على مستواه بعد أن جرى 
بالمئة.وكان اقتصاد بریطانیا  ٠٫٤تعدیل النمو في یولیو تموز ارتفاعا إلى 

قد شھد انكماشا في الربع الثاني من العام بعد أن وجدت الشركات نفسھا  
فظ بمخزونات غیر ضروریة من المواد الخام بعد أن تأجل خروج تحت

 ٢٩بریطانیا من االتحاد األوروبي إلى ما بعد الموعد األصلي المقرر في 
  المصدر: رویترزمارس آذار.

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,829.00  0.40% السعودیة 

 DFMGI 2,810.00 0.02%  دبي
 ADI 7,695.00 -0.26% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,305.00 0.63% الكویت 

 BSEX 17.74  -1.55% البحرین 
 GENERAL 34,476.00 1.32% قطر 

 MASI 49,404.00 0.76% المغرب 
 TUN20 148.00 0.46% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,816.59  1.21% أمریكا 
 S&P 500 2,970.27  1.09% أمریكا 
 NASDAQ 8,057.04 1.34% أمریكا 

 FTSE 100 7,247.08 0.84% لندن 
 DAX 12,511.65  2.86% أمانیا 

 Nikkei 225 21,798.87  1.15% الیابان 
 %0.30- 1,489.45 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %2.39 60.51 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %2.15 54.70 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  

  

  



 

 

  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) الكوبوناتجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  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   للبتروكیماویات سیدى كریر 
  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  الكیماویة ابوقیر لالسمدة والصناعات 
  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/ ٢٧/١٠  ٢٠١٩/ ٢٢/١٠  جنیھ للسھم  ٥٫٠٠٠  مصر للفنادق 

  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  ٠٫٢٠الثانى القسط   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   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

  بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر   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   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  –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

للصناعات الغذائیة  االسماعیلیة الوطنیة   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   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي   
 (مصر) 

COMI 79.3 0.30  5.69   1,449,384   115,808,216   83.10   53.60  38.11% 

ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 16.10 0.25  1.83-  1,690,619   27,379,976   19.00   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 9.78 -1.01  1.41-  693,437   6,930,210   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 1.40 -0.43  30.35   172,197   242,008   1.59   1.03  5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 12.91 -0.15  28.67-  911,665   11,866,564   19.09   11.56  4.84% 

المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 17.94 -0.83  19.20   937,413   16,926,058   20.60   13.25  4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 43.00 -0.05  4.85   6,300   270,900   48.10   39.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 11.71 -0.26  6.99-  1,925,281   22,739,394   15.84   9.80  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 8.40 -1.06  25.33-  46,272   393,548   14.50   8.00  2.47% 

مدینة نصر لالسكان  
 والتعمیر 

MNHD 4.60 0.00  31.45-  1,340,606   6,162,789   7.00   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات المالیھ  
 اسھم عادیة - 

CCAP 2.40 -1.23  32.20-  6,302,576   15,349,549   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 14.90 -0.13  11.19   148,325   2,228,985   20.92   12.56  1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 10.00 -0.40  1.96-  547,645   5,499,034   11.97   6.52  1.68% 

القاھره لإلستثمار و  
 التنمیة العقاریھ 

CIRA 13.00 3.92  49.43   12,002   155,970   13.60   6.61  1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 6.25 0.81  36.17   8,210,562   51,319,044   7.06   3.45  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 2.01 -0.99  7.37-  8,771,762   17,725,828   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان  
 والتعمیر 

HELI 27.30 2.32  49.67   1,174,781   32,161,264   29.20   14.70  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون  
 بي ال سي 

ORAS 99.01 -2.82  16.09-  7,647   771,613   121.00   80.80  1.47% 

النساجون الشرقیون  
 للسجاد 

ORWE 10.35 0.49  0.48-  83,071   862,396   12.94   8.18  1.38% 

االسكندریة للزیوت  
 المعدنیة 

AMOC 4.26 0.00  31.62-  862,209   3,719,634   10.50   3.55  1.19% 

سیدى كریر  
 للبتروكیماویات 

SKPC 9.15 0.44  46.80-  1,333,485   12,387,624   23.15   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 5.33 -0.56  12.91-  2,054,457   11,010,095   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 6.50 -0.46  6.88-  221,135   1,461,327   7.94   3.69  0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 3.07 -0.32  6.97-  1,194,944   3,684,871   3.79   2.72  0.84% 

 حدید عز 
ESRS 11.80 0.00  34.70-  6,520,960   78,779,240   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  
 القابضھ 

OIH 0.58 -1.18  0.69   34,054,917   20,216,524   0.85   0.50  0.70% 

المصریة للمنتجعات  
 السیاحیة 

EGTS 2.75 4.96  57.86   1,957,256   5,293,620   3.25   1.63  0.57% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  - األسالمي

ADIB 12.39 -0.08  9.36   423,269   5,304,136   14.80   10.00  0.45% 

الصناعات الكیماویة  
  كیما  - المصریة  

EGCH 5.32 -0.75  20.72-  490,341   2,628,933   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 2.75 -0.72  48.11-  858,699   2,409,978   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 
   


