
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٤/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,220.47 -0.57% 9.09% 220,604,208 46,964,285 394,347,269,806مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,051.63 -0.15% -4.56% 266,317,312 78,166,009 472,035,868,788مؤشر ( 
 EGX 70 (  532.83 0.66% -23.20% 97,972,360 44,649,976 193,667,371,264مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,412.05 0.25% -18.25% 318,576,576 91,614,261 588,014,641,070مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   البورصة تحدد موعد صرف توزیعات أرباح مصر لصناعة

  الكیماویات 
   مساھمو المجموعة المتكاملة یُقرون زیادة رأس المال وتجزئة

  السھم 
   مساھمو دایس للمالبس یُقرون زیادة رأس المال عبر أسھم

  مجانیة
 تغطیة االكتتاب في زیادة رأسمال أسكوم   ١٠٠ %  
  ٢٠١٩-٢٠١٨خالل   ٪ ٩٩أرباح العربیة حلیج تتقلص    
 ملیار جنیھ خسائر حدید عز في النصف األول  ٢٫٥  
   مصر لأللومنیوم تجري تنزیالت على أسعار البیع للمصانع بین

  جنیھ للطن  ٣٠٠٠و  ١٥٠٠
  أولیا في الربع  ملیار جنیھ فائضا  ٧٫١الرئاسة: مصر تحقق

  ٢٠٢٠-٢٠١٩االول من 
   جھاز تنمیة المشروعات یناقش مع البرلمان اتفاقیة البنك

  الدولي األسبوع الجاري  
  ملیون قدم مكعبة یومیا بعد   ١٠٠تراجع صادرات الغاز إلى

  انخفاض األسعار عالمیا  
  خالف بین مصر وصندوق النقد حول آلیة تخصیص األراضى

  الصناعیة 
 النتھاء من سداد مستحقات شركات البترول  مصر تتوقع ا

  األجنبیة بنھایة دیسمبر 
   قرار جمھورى بتشكیل لجنة لتعدیل قانون شركات قطاع األعمال

  العام  
   جونسون یناقش یوم االثنین اتفاق الخروج مع قادة االتحاد

 األوروبي 
  تریلیون قدم مكعبة  ١٩إیران تعلن عن حقل غاز جدید یحوي  

  

  ) الرئیسيEGX 30بیاني لمؤشر (رسم   

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٤  ٩٨  ٦٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  البورصة تحدد موعد صرف توزیعات أرباح مصر لصناعة الكیماویات 

البورصة المصریة، إن نھایة الحق في كوبون شركة مصر لصناعة قالت 
.وأضافت  ٢٠١٩ أكتوبر  ٢٧الكیماویات لحامل السھم حتى جلسة 

البورصة في بیان یوم األحد، أنھ من المقرر صرف الكوبون النقدي بواقع 
ً من  ٥٠ ً للسھم، بدءا أكتوبر الجاري.وأقرت الجمعیة العامة  ٣٠قرشا

ملیون جنیھ على المساھمین بواقع كوبون نقدي  ٣٢٫٥للشركة توزیع 
ً لكل سھم، مع توزیع  ٥٠بقیمة  ً من  ١/٨قرشا سھم مجاني خصما

االحتیاطي القانوني.وكانت المؤشرات المالیة أظھرت أن الشركة حققت  
 ٧٨٫٥٤)، صافي ربح بلغ ٢٠١٩-٢٠١٨خالل العام المالي الماضي (

ً خالل العام المالي السابق  ملیون جنیھ أرب ١٣٩٫٣ملیون جنیھ مقابل  احا
ً على  ٢٦٠لھ.ویبلغ رأسمال الشركة  ملیون سھم،   ٦٥ملیون جنیھ، موزعا

   المصدر:مباشرجنیھات للسھم. ٤بقیمة اسمیة 

  مساھمو المجموعة المتكاملة یُقرون زیادة رأس المال وتجزئة السھم 
عمال  أقرت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة المجموعة المتكاملة لأل

ملیون  ١٥ملیون جنیھ إلى  ١٢الھندسیة زیادة رأس المال المصدر من 
ً من األرباح المرحلة حتى  .وأوضحت  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١جنیھ تمویال

الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم األحد، أن الجمعیة أقرت تجزئة 
ً إلى  ٢٠القیمة االسمیة للسھم من  قروش.وصدقت الجمعیة على  ١٠قرشا

من النظام األساسي للشركة.ویبلغ رأسمال الشركة  ٧-٦المادتین  تعدیل
ً على  ١٢ ً  ٢٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٦٠ملیون جنیھ، موزعا قرشا

  ١٫٥للسھم.یشار إلى أن  الشركة المتكاملة، سجلت صافي خسائر بلغ 
 ٤٤٥٫٦٤ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل 

   المصدر:مباشرباح خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.ألف جنیھ أر 

  مساھمو دایس للمالبس یُقرون زیادة رأس المال عبر أسھم مجانیة 

أقرت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة دایس للمالبس الجاھزة زیادة  
مالیین جنیھ، عبر أسھم مجانیة  ١٠٦ملیون جنیھ إلى  ٥٣رأس المال من 

األرباح المرحلة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  من 
ملیون جنیھ، بواقع  ٥٣األحد، أن الجمعیة أقرت زیادة رأس المال بنحو 

ملیون سھم.وأقرت الجمعیة تعدیل المادتین  ٢٦٥سھم لكل سھم من خالل 
ً بلغت   ٧-٦ من النظام األساسي للشركة.یشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل  ملیون  ٧٣
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ   ٨٤أرباح بلغت 

ً   ٥٣في االعتبار حقوق األقلیة.ویبلغ رأسمال الشركة  ملیون جنیھ، موزعا
ً للسھم. ٢٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٢٦٥على    المصدر:مباشر قرشا

    غطیة االكتتاب في زیادة رأسمال أسكوم% ت  ١٠٠

قالت شركة أسیك للتعدین "أسكوم"، إنھ تمت تغطیة االكتتاب في زیادة  
ملیون جنیھ، بنحو  ٥٥٠ملیون جنیھ إلى  ٤٧٠رأس المال المصدر من 

بالمائة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أن   ١٠٠
ملیون  ٣٫٦ثانیة بلغ نحو عدد األسھم المكتتب فیھا بالمرحلة ال

سھم.وأشارت الشركة إلى أن إجمالي ما تمت تغطیتھ في مرحلتین 
ٍ استكمال اإلجراءات الخاصة  ٨االكتتاب بلغ  مالیین سھم، مضیفة أنھ جار

بالزیادة.وفي الشھر الماضي، قالت "أسكوم"، إنھ تمت تغطیة االكتتاب  
ملیون جنیھ إلى  ٤٧٠ بالمرحلة األولى في زیادة رأس المال المصدر من

بالمائة.وكانت الجمعیة العامة غیر  ٥٤٫٧٤ملیون جنیھ، بنحو  ٥٥٠

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٠٫٠٠    ٣٨٫١٨  للصوامع والتخزین العامة 
   ٩٫٤٠    ٤٫٥٤  رایة 

  ٩٫٣٤    ٣٫١٦  الشمس بیرامیدز 
  ٨٫٢٣    ٣٫٥٥  اجواء 

  ٧٫٠٤    ٠٫٧٦  العبوات الطبیة 

 

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

 -٩٫٩٧    ٢٠٫٩٤   الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف 
 -٩٫٩٥    ٥٫٦١  أصول للوساطة 

 -٩٫٦١    ٣٫٠١  ایھ تي لیس 
 -٩٫٣٣    ٣٫٤٠  برایم القابضة 

 -٩٫١٧    ١٤٫٢٧  ایدیتا 

  

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

  ١٢٫٣٥    ٩٥،٠٥٩،٦٧٢  حدید عز 
  ١٫٧٨    ٢٢،٨٥٨،٣٢٢  دایس 

  ٢٧٫٥٠    ١٨،٦٥٠،٦٣٢  مصر الجدیدة لالسكان 
  ٢٫٤٢    ١٤،٧١٨،٤٠٧  القلعة 

  ٢٫٠٢    ١٤،١٠٢،٠٦٨  بالم ھیلز 

  

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

  ٠٫٥٩    ١٤،٥٤٧،٤٨٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٫٧٨    ١٢،٦٤٦،٠٩٢  دایس 

  ١٢٫٣٥    ٧،٦٠٣،٦٣٣  حدید عز 
  ٢٫٠٢    ٧،٠٠٥،٠٠٠  بالم ھیلز 

  ٠٫٣٦    ٦،٨٥١،٩٥٨  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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العادیة ألسیك للتعدین، وافقت في مایو الماضي على زیادة رأسمال  
ملیون جنیھ، عن  ٥٥٠ملیون جنیھ إلى  ٤٧٠الشركة المصدر بھ من 

 ٤٧٠ملیون جنیھ.ویبلغ رأسمال الشركة  ٨٠طریق إصدار أسھم بقیمة 
ً على  جنیھات   ١٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٤٧ملیون جنیھ، موزعا

ملیون جنیھ  ١٠٫٥٥للسھم.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 
ملیون جنیھ  ١٣٫٩٨خالل الثالثة أشھر األولى من العام الجاري، مقابل 

خسائر في الربع المقارن، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.أسیك  
دین (أسكوم) "شركة مساھمة مصریة"، تم إدراجھا في البورصة منذ  للتع

، وتقوم باألنشطة الخاصة بالتنقیب عن الخامات التعدینیة ٢٠٠٦عام 
والمعادن واستخراجھا وتقطیعھا بجمیع الوسائل اآللیة والیدویة ودراسة 

  المصدر:مباشر التربة والخامات التعدینیة.

    ٢٠١٩-٢٠١٨خالل   ٪ ٩٩أرباح العربیة حلیج تتقلص 
كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة العربیة لحلیج األقطان، عن العام  

بالمائة  ٩٩)، تراجع أرباح الشركة بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨المالي الماضي (
على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد،  

 ٢٠١٨ة یولیو ملیون جنیھ منذ بدای ١٫٦٦أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ً خالل العام   ١٦٦٫١، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ملیون جنیھ أرباحا

المالي السابق لھ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وأرجعت الشركة 
عوامل أبرزھا انخفاض مجمل الربح والمعاش   ٣انخفاض األرباح إلى 

(شركة النیل المبكر من شركة اإلسكندریة، وارتفاع األعباء التمویلیة 
الحدیثة).وتراجعت مبیعات العربیة حلیج خالل العام المالي الماضي 

ملیار  ٢٫٠٢، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة یونیو  ١٫٦٦لتصل إلى 
جنیھ مبیعات خالل العام المالي السابق لھ.وأظھرت القوائم المالیة غیر 

لماضي المجمعة لشركة العربیة لحلیج األقطان، عن العام المالي ا
بالمائة على أساس   ٦٢٫٢)، تراجع أرباح الشركة بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨(

ملیون  ٣٣٫٧٣سنوي.وأوضحت الشركة، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
 ٨٩٫٤٩، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨جنیھ منذ بدایة یولیو 

ً خالل العام المالي السابق لھ.   المصدر:مباشر   ملیون جنیھ أرباحا

  خسائر حدید عز في النصف األول  ملیار جنیھ ٢٫٥
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة حدید عز، خالل النصف األول من 

، تحولھا للخسائر على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  ٢٠١٩
ملیار جنیھ  ٢٫٤٦لبورصة مصر، یوم األحد، أنھا حققت خسائر بلغت 

  ١٤٨٫٥ابل أرباح بلغت خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مق 
، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٢٠١٨ملیون جنیھ بالنصف األول من 

ملیار جنیھ،  ٢٥٫٩األقلیة.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى 
ملیار جنیھ في النصف األول من العام   ٢٥٫٤مقابل مبیعات بلغت 

ر ملیا ١٫١٩الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت 
ملیون جنیھ  ٣٨٫١٨، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩جنیھ بالربع الثاني من 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل  ٢٠١٨في الربع المقارن من 
ملیون جنیھ، مقابل  ٥٧٦٫٢النصف االول، حققت الشركة خسائر بلغت 

.یشار إلى ٢٠١٨ملیون جنیھ في النصف األول من  ٢٢٨٫٣أرباح بلغت 
ملیار جنیھ منذ بدایة ینایر  ١٫٢٧صافي خسائر بلغ  أن الشركة سجلت

ملیون جنیھ خالل   ١٨٤حتى نھایة مارس الماضي، مقابل أرباح نحو 
   المصدر:مباشرنفس الفترة من العام الماضي.

  
  

مصر لأللومنیوم تجري تنزیالت على أسعار البیع للمصانع بین  
 جنیھ للطن  ٣٠٠٠و  ١٥٠٠

ّضت شركة مصر لأللومنیوم (   )، التابعة للقابضة  EGALخف
المعدنیة، إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام،  للصناعات 

أسعار التورید للمصانع خالل شھر أكتوبر الحالى بقیم تتراوح بین  
آالف جنیھ للطن الواحد.أرجع إیھاب العلوانى، مدیر   ٣و ١٥٠٠

عام المبیعات بشركة مصر لأللومنیوم، فى تصریحات لـ»المال»،  
ا فى   ٨٠المى بنحو ذلك لعدة أسباب، منھا ھبوط السعر الع ً دوالر

ا متوسط  ّ دوالر، ومنافسة شركات الخلیج   ١٧٠٠الطن لتسجل حالیً
منخفضة األسعار.ویعود فرق التسعیر بین المستورد والمحلى إلى  
ا   ً سبب رئیسى ھو ارتفاع تكلفة اإلنتاج بالسوق المصریة نظر
الرتفاع أسعار الكھرباء، إذ یقدر سعر تورید الكھرباء لشركة 

  ٢سنت للكیلووات، فیما یقدر بنحو  ٦٫٦لأللومنیوم بنحو مصر 
سنت بالدول العربیة، حسبما أوضح المھندس محمود   ٢٫٣سنت و

سالم، رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، فى تصریحات،  
لـ«المال».وأشار العلوانى إلى أن سعر طن االسطوانات انخفض  

وھبط طن   ألف جنیھ، ٣٧٫٥آالف جنیھ لیسجل الطن  ٣بنحو 
ا بنحو  ا، وكذلك البروفیالت   ٣٥آالف لیسجل  ٣السلك أیضً ً ألف

ً من  ٤٧(قطاعات األلومنیوم) التى انخفضت إلى  ا بدال ً   ٥٠ألف
ا.وذكر أن طن األقراص انخفض بنحو  ً  ٥٠جنیھ لیسجل  ١٥٠٠ألف

ا إلى أن السعر غیر شامل ضریبة القیمة المضافة.وطالب   ً ا، الفت ً ألف
ئیس غرفة الصناعات الھندسیة، الشركة محمد المھندس، ر 

الحكومیة باالستمرار فى ھذا النھج لتلبیة احتیاجات الصناع  
ً من االستیراد.واتفق   وتشجیعھم على استخدام المكون المحلى بدال
معھ فى الرأى محمد العایدى، نائب رئیس المجلس التصدیرى  
للصناعات الھندسیة، ورئیس شركة طیبة لأللومنیوم  

خلیة   ٥٠دن.كانت شركة مصر لأللومنیوم قد أوقفت إنتاج والمعا
بسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج بعد زیادة أسعار الكھرباء فى یولیو  
الماضى.وقالت مصادر حكومیة، فى تصریحات سابقة لـ«المال»،  

خلیة، لوقف نزیف الخسائر   ٥٠إن الشركة لجأت لتعطیل إنتاج 
باء.وأكدت المصادر أن  الذى تتكبده منذ ارتفاع تعریفة الكھر 

التعریفة الجدیدة للكھرباء أخرجت الشركة من نطاق المنافسة فى  
السوقین الداخلیة والخارجیة، كما تسببت فى ركود المبیعات،  
ّعین إلى استیراد الخام بسعر أرخص من الدول   ودفعت المصن
العربیة «السعودیة، واإلمارات، والبحرین»، ألن تلك الدول تدعم  

لكھرباء لمصانعھا.وبحسب المصادر فإن أسعار الطاقة  أسعار ا 
تمثل العائق الرئیسى لصناعة األلومنیوم بمصر، خاصة أن  

من تكلفة إنتاج الطن الواحد، مشیرة إلى   ٤٠الكھرباء تشكل نحو %
سنت/ كیلووات ساعة، وھو ثانى   ٦٫٦أن الشركة تحاسب بسعر 

المالیة لـ»مصر   أعلى سعر للكھرباء فى العالم.وأظھرت المؤشرات
) تراجع  ٢٠١٩ – ٢٠١٨لأللومنیوم» عن العام المالى الماضى (

على أساس سنوي.وتراجعت إیرادات   ٧٧٫٨األرباح بنسبة %
ملیار   ١٢٫١٨«مصر لأللومنیوم» خالل العام المالى الماضي إلى 

ملیار خالل العام المالى السابق   ١٣٫٥جنیھ بنھایة یونیو مقابل 
  المصدر: الماللھ.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ملیار جنیھ فائضا أولیا في الربع االول من  ٧٫١الرئاسة: مصر تحقق 

٢٠٢٠-٢٠١٩  
قالت رئاسة الجمھوریة المصریة في بیان إن المؤشرات المبدئیة لألداء  

تشیر إلى تحقیق   ٢٠٢٠-٢٠١٩المالي في الربع األول من السنة المالیة 
ملیون دوالر).كان الفائض   ٤٣٧٫٧لیار جنیھ (م ٧٫١فائض أولى قیمتھ 

ملیار جنیھ في  ٧٫٢بلغ  –الذي ال یتضمن مدفوعات الدیون  –األولي 
.وخال البیان من ٢٠١٩-٢٠١٨الربع األول من السنة المالیة السابقة 

تفاصیل أخرى مثل العجز الكلي للربع األول.تستھدف مصر عجزا في 
في  ٪٨٫٢مالیة الحالیة، انخفاضا من في السنة ال ٪٧٫٢المیزانیة نسبتھ 

 ١٠٤ملیار جنیھ، ارتفاعا من  ١٢٤، وتحقیق فائض أولي ٢٠١٩-٢٠١٨
من الناتج المحلي  ٪٢ملیارات في السنة السابقة، بما یعادل 

  المصدر: رویترزاإلجمالي.

ملیون قدم مكعبة یومیا بعد انخفاض   ١٠٠تراجع صادرات الغاز إلى 
  األسعار عالمیا  

خفضت مصر كمیات الغاز الطبیعى المصدر عبر مصنع “إدكو” لإلسالة  
ً مقابل  ١٠٠التابع لشركة شل الھولندیة لنحو  ملیون قدم مكعبة غاز یومیا

ملیون قدم مكعبة خالل شھر أغسطس الماضى.وقال مصدر بقطاع   ٥٠٠
البترول لـ”البورصة”، إن كمیات الغاز التى تصدر عبر مصنع “إدكو” 

خفضت، بسبب تدنى األسعار فى األسواق العالمیة بعد زیادة  لإلسالة 
المعروض عن معدالت االستھالك فى الدول المستوردة للغاز 
المسال.وأوضح أن كمیات الغاز الموجھة للتصدیر عبر مصنع “إدكو” 
ً للشحنات المتعاقد على توریدھا خالل الفترة الحالیة  لإلسالة تحدد وفقا

الضخ عبر الشبكة القومیة للغازات.وأضاف بشكل دورى، مع انتظام 
المصدر، أن زیادة كمیات تصدیر الغاز الطبیعى خالل األشھر الماضیة 
عبر مصنع أدكو لإلسالة كان الھدف منھ عودة مصر لألسواق العالمیة 
ً فى اإلنتاج.وكانت أسعار  ً وفائضا بقوة، بعد أن حققت االكتفاء الذاتى محلیا

زیادة الوالیات المتحدة األمریكیة إلنتاجھا من  الغاز بدأت التراجع مع
الغاز الصخرى بشكل كبیر خالل السنوات األخیرة، وتراجعت أسعار 
النفط مقارنة بالغاز مما ساھم فى تقلیل االعتماد الغاز الطبیعى بشكل 

دوالر  ٢٫٢٢٤طفیف.وسجل سعر عقود الغاز فى األسواق العالمیة 
یوم الجمعة الماضى.وتعانى األسواق من  للملیون وحدة حراریة فى إغالق

تقلبات موسمیة ویشھد فصل الشتاء ذروة الطلب ثم یتحول إلى مستویات  
أقل فى فصل الصیف، ویھبط االستھالك بشكل حاد مع دخول أشھر 
الربیع والخریف.وأوضح المصدر أن كمیات الغاز الموجھ للتصدیر عبر 

ً، بعد زیادة اإلنتاج  المحلى وتراجع االستھالك، مع  ادكو زادت تدریجیا
تلبیة كامل احتیاجات القطاع الصناع ومحطات الكھرباء والسیارات  
والمنازل.وقال إن خطة وزارة البترول فى ربط آبار “ظھر وشمال  
ً للجدول الزمنى المحدد لكل مرحلة یساھم فى  اإلسكندریة والبرلس”، وفقا

ك، مع تشغیل مصانع زیادة اإلنتاج المحلى وتغطیة معدالت االستھال
ا?سالة باإلضافة للغاز القادم من قبرص وإسرائیل.وتقدر الحصة التعاقدیة 

ً، وینقسم  ١٫١٣لمصنع إدكو لإلسالة بنحو  ملیار قدم مكعبة غاز یومیا
للھیئة العامة للبترول، والشركة القابضة  ٪١٢ھیكل ملكیة المصنع إلى 

 ٪٣٥٫٥وبتروناس  ٪٣٥٫٥، وتمتلك شركة شل ٪١٢للغازات “إیجاس” 
 ٧.وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبیعى لنحو  ٪٥وجاز دى فرانس 

، مقارنة بـ  ً ◌ً ملیار قدم خالل العام الماضى،   ٦٫٢ملیار قدم مكعبة یومیا
بعد ربط إنتاج الغاز من المرحلة الثانیة من مشروع دلتا النیل الغربي 

  
جھاز تنمیة المشروعات یناقش مع البرلمان اتفاقیة البنك الدولي 

  األسبوع الجاري  
كشف نیفین جامع الرئیس التنفیذي لجھاز تنمیة المشروعات الصغیرة 
والمتوسطة ومتناھیة الصغر، أنھ سیتم عرض اتفاقیة الجھاز مع البنك 

مجلس النواب لمناقشتھا ملیون دوالر على  ٢٠٠الدولي للحصول على 
خالل األسبوع الجاري، خاصة وأنھ تم الموافقة علیھا من رئیس 
الجمھوریة خالل الفترة الماضیة.وكان الجھاز قد وقع االتفاقیة خالل 

سنوات  ٤األشھر القلیلة الماضیة حیث یتم صرف المبلغ على 
 ٥٠ویخصص للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر، ویتم توجیھ 

دوالر لتمویل رأسمال المخاطر.وقالت في تصریحات خاصة لـ”  ملیون
اموال الغد” إنھ من المستھدف عرض كافة االتفاقیات التي یجریھا 
الجھاز حالیا مع عدد من جھات التمویل الدولیة والتي تعد في مراحلھا 
التفاوضیة األخیرة على البرلمان خالل دور االنعقاد الحالي، وذلك 

ت الالزمة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة لتوفیر التمویال 
الصغر.وأوضحت جامع أن من ضمن تلك االتفاقیات مفاوضات مع 
بنك األعمار األلماني، والصندوق العربي، وصندوق األوبك، منوھة 

 ٢٧بأنھ یتم حالیا تنفیذ االتفاق مع بنك االئتمان إلعادة التنمیة بقیمة 
ز على جزء من ھذا التمویل.وأشارت ملیون یورو، حیث حصل الجھا

إلى أن الجھاز یستھدف ضخ تمویالت للمشروعات الصغیرة 
ملیار جنیھ بنھایة العام الجاري في مقابل  ٥٫٥والمتوسطة تصل لنحو 

ملیار جنیھ خالل العام الماضي.وكان الجھاز قد أعلن عن نتائج  ٥٫٣
مویالت تقدر الثمانیة أشھر األولى من العام الجاري، حیث تم ضخ ت

ألف مشروع ساھم في  ١٣٨٫٧٠٧ملیار جنیھ وذلك لنحو  ٣٫٥بنحو 
من تلك  ٪٤٨الف فرصة عمل، حیث تم توجیھ  ٢١٨٫٨٥٤توفیر نحو 

للحضر،  ٪١٢منھا للوجھ البحري، و  ٪٣٦التمویالت للوجھ القبلي، و
من  ٪٦٨للمحافظات الحدودیة.واستحوذ القطاع التجاري على  ٪٤و

، والقطاع  ٢٠١٩أشھر األولى من  ٨خالل الـ حجم التمویالت 
، والقطاع الخدمي على ٪٧، والقطاع الحیواني على ٪٩الصناعي على 

.كما قام الجھاز بتقدیم خدمات غیر مالیة ٪٢، والمھن الحرة على ٪١٤
” ٢٠١٩أغسطس  -عبر خدمة الشباك الواحد خالل الفترة من “ینایر 

رخصة مؤقتة،  ٨٠١٩رخصة نھائیة، و ٧٨٥٨تتمثل في اصدار 
سجل  ١٧٠٠بطاقة ضریبیة، و ٤٧٩٨رقم قومي للمنشآت، و ٨٤٩٣و

  المصدر: أموال الغدتأمینات اجتماعیة. ٣٠٣٨تجاري، و

خالف بین مصر وصندوق النقد حول آلیة تخصیص األراضى 
  الصناعیة 

قال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة لالقتصاد 
ا  المصري، إن مصر نفذت ً على مدار السنوات الثالثة الماضیة برنامج

ا لالصالح االقتصادي كي یضعھا على المسار الصحیح  ً طموح
ومعالجة الخلل الكبیر على المستویین الخارجي والمحلي وتعزیز النمو 
الشامل وخلق فرص العمل.أضاف أن إصالحات االقتصاد الكلي 

د الكلي، واالنتعاش الحرجة المنفذة نجحت في تحقیق استقرار االقتصا
في النمو وتخفیض العمالة، ووضع الدین العام في مسار یتناقص 
بوضوح، كما تم توفیر جزء من الوفورات المالیة لتخفیف عبء 
التكیف على الفقراء.أوضح أن ھناك حاجة لتنفیذ إصالح مستدام للحفاظ 
على نمو قوي على المدى المتوسط، وذلك عبر إصالحات ھیكلیة 

لى نموذج نمو احتوائي أكثر یعزز دور القطاع الخاص تھدف إ



 

 

المصدر:جریدة رى.ب” وآبار أخ٩“شمال اإلسكندریة وحقل ظھر والمرحلة 

  البورصة

مصر تتوقع االنتھاء من سداد مستحقات شركات البترول األجنبیة بنھایة 
  دیسمبر 

توقعت الحكومة االنتھاء من سداد مستحقات شركات البترول األجنبیة 
بحلول نھایة دیسمبر المقبل.وقالت الحكومة في أوراق المراجعة الخامسة 

االقتصادي، الذي أتاحھا صندوق النقد الدولي یوم  لبرنامج اإلصالح 
ملیون دوالر من متأخرات الشركات األجنبیة  ١٥٠الجمعة، إنھا سددت 

في نھایة یونیو الماضي.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنیة قالت في 
بیان رسمي في یولیو الماضي إن مستحقات الشركاء األجانب انخفضت  

.وأضافت أن ھذا  ٢٠١٩الر بنھایة یونیو ملیون دو ٩٠٠لتصل إلى 
التراجع ساھم بشكل كبیر في فتح فتح شھیة الشركات العالمیة للعمل في 
مصر.وخالل الشھور الماضیة أقبلت الشركات األجنبیة بقوة على قطاع  
البترول والغاز المصري بعد االكتشافات الكبرى التي أعلنت عنھا خاصة 

ات الشركاء األجانب تراكمت بعد ثورة في البحر المتوسط.وكانت مستحق
-٢٠١١ملیار دوالر في عام  ٦٫٣، حتى وصلت إلى نحو ٢٠١١ینایر 
، قبل أن تبدأ الحكومة في السداد، من أجل تشجیع الشركات على ٢٠١٢

  المصدر: مصراوي البحث والتنقیب وزیادة اإلنتاج.

  لعام  قرار جمھورى بتشكیل لجنة لتعدیل قانون شركات قطاع األعمال ا
أصدر الرئیس عبد الفتاح السیسى قرارا بتشكیل لجنة لالتفاق على الشكل 
النھائى لتعدیل القانون المنظم لشركات قطاع األعمال العام وبما ال یؤثر 
على خطة الھیكلة واإلصالح.ونص القرار الذى نشر فى الجریدة الرسمیة 

روعات  على أن تكون اللجنة برئاسة مساعد رئیس الجمھوریة للمش
القومیة واالستراتیجیة وعضویة كال من وزیر قطاع األعمال العام مقرر 
اللجنة بجانب المستشار القانونى لرئاسة الجمھوریة.وتضم اللجنة فى 
عضویتھا ممثل عن وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى وممثل 
 عن وزارة المالیة وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن الرقابة

اإلداریة وممثل عن األمن الوطنى.ونص القرار على أن تختص اللجنة 
بوضع رؤیة واضحة لما یمكن أن تحققھ تعدیالت القانون من نتائج إیجابیة 
تنعكس لصالح العاملین باالضافة إلى وضع خطة إعالمیة للتعامل مع أى 
اعتراضات تواجھ مشروع تعدیل القانون بإیضاح مزایا التعدیالت.ومنح 
القرار اللجنة الحق فى االستعانة بمن تراه من المسئولین والخبراء الفنیین 
المصریین واألجانب وذلك فى سبیل أداء مھامھا بجانب حق اللجنة فى أن  
تطلب من الجھات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعیة وأمانة 

  ةالمصدر: صحیفة البورصفنیة بما یعینھا على القیام بأعمالھا.

  

  

  

  

  

  

  

 

ملیون من الوافدین الجدد إلى  ٣٫٥والتصدیر الستیعاب ما یقدر بنحو 
سوق العمل خالل السنوات الخمس المقبلة.كما نوه إلى أن مستوى الدین 
ا ما یجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرین  ً العام ال یزال مرتفع

المالیة العالمیة.وأشار إلى أن مصر  خاصة حال اضطراب الظروف
نفذت معظم التدابیر المتفق علیھا عدا خطة إلعادة ھیكلة بنك االستثمار 
القومي، للسماح بإجراء مراجعة تفصیلیة لألصول من قبل مدقق 
حسابات دولي. في غضون ذلك ، اتخذت السلطات تدابیر لتعزیز 

ا إلى الرقابة والحوكمة فى بنك االستثمار القومي كإ ً جراء مسبق، مشیر
أن البنك یحتفظ بمحفظة كبیرة من ودائع األفراد والشركات المملوكة 
للدولة والتى ال تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي.كما لم یتم تنفیذ 
آلیة تخصیص األراضي بناء على مزادات السوق كما أن الحكومة 

ة، وھى طرحت أسھم أقلیة لشركة واحدة في سوق األوراق المالی
شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على  ٣الشرقیة للدخان، لكنھا أجلت 

الالئحة التنفیذیة لقانون المشتریات الحكومیة الجدید إلدراج تعلیقات من 
البنك الدولي ؛ وكذلك فصل ھیئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك 

ي، ممثل بسبب التغییرات التنظیمیة في وزارة النقل.وقال حازم الببالو
ا بالحوار مع موظفي  مصر لدى صندوق النقد الدولي:”نرحب دائمً
الصندوق ووجھات نظرھم حول اإلصالحات الھیكلیة ، ولكن تنشأ 
اختالفات.”تابع:” كما ھو موضح في بیاننا األخیر ، فإن موقف 
الصندوق من آلیة تخصیص األراضي الصناعیة یختلف عن تلك 

ورة الصادرة عن المنظمات الدولیة الموجودة في التقاریر المنش
األخري، ویؤسفنا عدم إمكانیة حل االختالف في وجھات النظر، حیث 
ال یزال الصندوق یعتبر أن المعیار الھیكلي لم یتحقق، ویواصل الدعوة 
إلى مزادات األسعار باعتبارھا الطریقة الوحیدة المقبولة لتخصیص 

رب الدول األخرى”.ورد األراضي دون تقدیم أمثلة ذات صلة من تجا
الصندوق أن تحسین كفاءة تخصیص األراضي الصناعیة من خالل آلیة 
ا بالغ األھمیة لتطویر القطاع  ً قائمة على المزادات والیات السوق أمر
الخاص، وأن الحكومة سعت إلقرار مبادىء جدیدة للتخصیص لتلغي 

، والتى كان معمول بھا ساب ً ً یحصل أوال ا، لكن مبدأ من تقدم أوال ً ق
ا من قبل، وتترك سلطة تقدیریة كبیرة في  ً االرشادات الجدیدة أكثر تعقید
اختیار المتقدمین المقبولین، كما أن معظم األراضي ما زالت مسعرة 
اداریا، لذلك وال تشمل تقدیم العطاءات المفتوحة وشفافیة وتنافسیة على 

ماشى مع أفضل نحو محدد.وذكر أن السلطات تعتقد أن اآللیة الجدیدة تت
الممارسات الدولیة ، لكن القدرات الضعیفة للمؤسسات المحلیة ستجعل 
ھناك مراكمة كبیرة لألعمال.وذكر أن الحكومة تنوي تنفیذ برنامج 
اإلصالح الھیكلي الخاص بھا بنفس التصمیم الذي شوھد خالل السنوات 
الثالث الماضیة ، مع االستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي 

االستفادة من خبرة المؤسسات المالیة الدولیة الرئیسیة األخرى عند و
  المصدر: جریدة البورصةالحاجة.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
 جونسون یناقش یوم االثنین اتفاق الخروج مع قادة االتحاد األوروبي 

ذكرت صحیفة صنداي تایمز أن رئیس الوزراء البریطاني بوریس  
سیتحدث مع المستشارة األلمانیة أنجیال میركل والرئیس  جونسون 

الفرنسي إیمانویل ماكرون ورئیس المفوضیة األوروبیة جان كلود یونكر 
یوم االثنین في محاولة لحثھم على دعم اتفاقھ لخروج بریطانیا من االتحاد  
األوروبي.ونقلت الصحیفة عن مصدر مطلع قولھ إن جونسون سیعرض  

ثة إما مساعدتھ في تقدیم اتفاق جدید ھذا األسبوع أو  على القادة الثال
  المصدر: رویترزأكتوبر. ٣١االتفاق بشكل ودي على الخروج دون اتفاق في 

 تریلیون قدم مكعبة  ١٩إیران تعلن عن حقل غاز جدید یحوي 
أفاد موقع وزارة النفط اإلیرانیة على اإلنترنت أن إیران اكتشفت حقال   

تریلیون قدم مكعبة في محافظة  ١٩الطبیعي تبلغ احتیاطیاتھ جدیدا للغاز 
فارس بجنوب البالد.ونقل الموقع عن رضا دھقان نائب رئیس شركة 
النفط الوطنیة اإلیرانیة قولھ ”حقل الغاز الطبیعي الجدید في الجزء 

تریلیون قدم مكعبة“?.?واحتیاطي  ١٩الجنوبي من محافظة فارس یحوي 
بیعي ھو ثاني أكبر احتیاطي في العالم لكن البلد لم  إیران من الغاز الط

یصبح مصدرا رئیسیا حتى اآلن بسبب العقوبات الدولیة المفروضة علیھ 
  المصدر: رویترزمنذ عقود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,738.00  -0.50% السعودیة 

 DFMGI 728.00 -0.54%  دبي
 ADI 7,631.00 -0.84% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,363.00 0.51% الكویت 

 BSEX 17.34  -2.25% البحرین 
 GENERAL 34,504.00 0.08% 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 
 %0.09- 1,486.12 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.60- 60.21 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
   %0.97- 54.39 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/ 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    (ناتجاس) الوطنیة للغاز  
  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   المعدنیة االسكندریة للزیوت 
  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/ ٢٧/١٠  ٢٠١٩/ ٢٢/١٠  جنیھ للسھم  ١١٫٢٠٠  االسكندریة لالدویة والصناعات الكیماویة 

  ٢٠١٩/ ٢٧/١٠  ٢٠١٩/ ٢٢/١٠  جنیھ للسھم  ٠٫١٠٠  العربیة لحلیج األقطان 
  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٣/١٠  جنیھ للسھم  ١٫٠٠٠  البنك المصري لتنمیة الصادرات 
  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثالث    لالستثمار و التنمیة الوادى االخضر 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٧/١٠  جنیھ للسھم  ٠٫٥٠٠  مصر لصناعة الكیماویات 
  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  ٠٫٢٥ط الثانى القس  مصر لالسمنت قنا 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ للسھ   ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث    النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة 

  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  جنیھ للسھم  ٢٫٥٠٠  القاھرة لالدویة والصناعات الكیماویة

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  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 79.1 -1.00  5.48   94,509   7,485,742   83.10   53.60  38.11% 

ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 16.25 0.31  0.91-  12,100   195,498   19.00   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 9.90 -0.90  0.20-  238,438   2,354,528   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 1.40 -0.64  29.98   207,893   292,658   1.59   1.03  5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 12.86 -1.23  28.95-  518,523   6,689,389   19.09   11.56  4.84% 

المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 18.01 -0.28  19.67   304,395   5,487,151   20.60   13.25  4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 43.00 0.00  4.85   2,000   86,000   48.10   39.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 11.69 -1.02  7.15-  203,549   2,371,020   15.84   10.01  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 8.60 1.06  23.56-  94,388   811,737   14.50   8.00  2.47% 

مدینة نصر لالسكان  
 والتعمیر 

MNHD 4.55 -1.09  32.19-  2,498,798   11,331,494   7.00   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات المالیھ  
 اسھم عادیة - 

CCAP 2.42 -0.82  31.64-  6,106,360   14,718,407   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 14.80 -1.53  10.45   68,352   1,015,314   20.92   12.56  1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 10.10 0.60  0.98-  227,289   2,294,619   11.97   7.57  1.68% 

القاھره لإلستثمار و  
 التنمیة العقاریھ 

CIRA 13.00 0.00  49.43   7   91   13.60   6.61  1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 6.20 -0.80  35.08   35,461   220,159   7.06   3.53  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 2.02 0.00  6.91-  7,005,000   14,102,068   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان  
 والتعمیر 

HELI 27.50 0.44  50.77   681,939   18,650,632   29.20   14.70  1.49% 

كونستراكشون  اوراسكوم 
 بي ال سي 

ORAS 100.51 -0.39  14.82-  3,700   372,172   121.00   80.80  1.47% 

النساجون الشرقیون  
 للسجاد 

ORWE 10.34 -0.39  0.58-  162,227   1,681,320   12.94   8.53  1.38% 

االسكندریة للزیوت  
 المعدنیة 

AMOC 4.32 0.23  30.66-  528,829   2,269,665   10.17   3.55  1.19% 

سیدى كریر  
 للبتروكیماویات 

SKPC 9.20 -0.97  46.51-  284,157   2,603,912   23.15   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 5.37 0.19  12.25-  1,684,672   9,050,705   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 6.46 -2.27  7.45-  44,200   288,394   7.94   4.03  0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 3.09 0.32  6.36-  717,015   2,222,788   3.79   2.72  0.84% 

 حدید عز 
ESRS 12.35 2.24  31.65-  7,603,633   95,059,672   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  
 القابضھ 

OIH 0.59 -1.35  1.03   14,547,484   8,532,518   0.85   0.50  0.70% 

المصریة للمنتجعات  
 السیاحیة 

EGTS 2.70 0.00  54.99   368,081   1,000,113   3.25   1.63  0.57% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  - األسالمي

ADIB 12.43 -0.80  9.71   107,826   1,341,010   14.80   10.00  0.45% 

الصناعات الكیماویة  
  كیما  - المصریة  

EGCH 5.31 -0.93  20.86-  217,356   1,152,990   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 2.85 1.42  46.23-  2,396,104   6,922,439   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
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