
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٥/١٠/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (   14,180.76  -0.28% 8.78%  425,141,888   83,145,995   392,345,317,303مؤشر ( 

  EGX 50 (   2,039.91  -0.57% -5.11%  491,580,384   147,146,205   469,764,800,986مؤشر ( 

  EGX 70 (   530.03  -0.53% -23.61%  118,298,952   76,139,386   194,965,355,232مؤشر ( 

  EGX 100 (   1,405.95  -0.43% -18.60%  543,440,832   159,285,381   587,310,672,535مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  :من خفض أسعار الغاز  ١٨شیني ً   ملیون جنیھ وفرا
   ٢٠١٩-٢٠١٨خالل   ٪ ١٣أرباح المھندس للتأمین المعدلة ترتفع  
   في النصف األول  ٪٧٧أرباح ایكون تتراجع  
 نوفمبر: عمومیة بي أي جي تنظر تجزئة السھم وتعدیل مواد   ٥

  بالنظام األساسي  
  ایسترن كومباني تعلن عودة العمل بالمصانع بعد توقف جزئي  
 ١٩- ٢٠١٨ملیون جنیھ انخفاض فى خسائر الدلتا لألسمدة  ٣٧٥    
 ملیون جنیھ قروض وفرتھا القابضة الكیماویة لشركة سیجوارت   ٧٥٠

  خالل عامین 
 ت البیلیت والحدید٠مصر للصلب تكشف أثر فرض رسوم على واردا  
   رئیس الوزراء یجتمع مع وزیرة التخطیط لمتابعة تطورات إطالق

  صندوق مصر السیادى 
 البورصة” تنشر األوزان النسبیة الجدیدة لمؤشر التضخم“  
 الرقابة المالیة توافق على إنشاء المركز اإلقلیمي للتمویل المستدام  
 اء مصانع الحدید بعد فرض رسوم على واردات التسلیح  تباین آر

  والبلیت 
 ُطالب بخفض إضافي ألسعار الغاز لمصانع الحدید   السویس للصلب ت
  میجاوات كھرباء من الطاقة   ١٣٠إي.دي.إف للطاقة المتجددة تشغل

  الشمسیة بمصر  
  واشنطن تنجز المرحلة األولى لالتفاق التجاري وسط قضایا عالقة  

 لصناعي بمنطقة الیورو یرتفع بأكثر من المتوقع خالل  اإلنتاج ا
  أغسطس 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٦  ١٢٦  ٤٤  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
ً من خفض أسعار الغاز  ١٨شیني:    ملیون جنیھ وفرا

شیني، إن قرار خفض   -شركة العامة لمنتجات الخزف والصیني  أعلنت 
أسعار الغاز قد یؤدي إلى تقلیل تكلفة إنتاج السرامیك. أن خفض أسعار 

ملیون جنیھ من تكلفة االنتاج المكافئ  ١٧٫٨٦٩الغاز یؤدي إلى خفض 
ً للطاقات المتاحة الحالیة وحدة حراریة في ا ١٤١٨١٨الستھالك  لسنة طبقا

أكتوبر الجاري.وقرر الوزراء المصري األسبوع الماضي، إعادة   ١٢في 
دوالرات لكل  ٦تسعیر الغاز الطبیعي بالنسبة للنشاط الصناعي لیكون 

دوالر لكل ملیون  ٥٫٥ملیون وحدة حراریة بریطانیة لصناعة األسمنت، و
دید والصلب، واأللومنیوم،  وحدة حراریة بریطانیة لصناعات الح

والنحاس، والسیرامیك والبورسلین. تبین تربع قطاع الحدید والصلب على 
عرش المستفیدین من خفض القرار، وحرمان قطاع األسمنت من تلك  

  المصدر:مباشراالستفادة نتیجة ألسباب خاصة بالقطاع.

  ٢٠١٩-٢٠١٨خالل  ٪١٣أرباح المھندس للتأمین المعدلة ترتفع 
المؤشرات المالیة المجمعة المعدلة لشركة المھندس للتأمین، عن كشفت 

)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨العام المالي الماضي (
بالمائة على أساس سنوي بعد حقوق األقلیة.وأوضحت الشركة  ١٢٫٩٥

في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أنھا سجلت صافي ربح بلغ  
،  ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨دایة یولیو ملیون جنیھ منذ ب  ١٤٤٫٩٦

ً خالل نفس الفترة من العام المالي  ١٢٨٫٣٣مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
).وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة لتسجل ٢٠١٨-٢٠١٧السابق لھ (

ملیون جنیھ في العام المالي  ١٤٤٫٥٤ملیون جنیھ، مقابل  ١٨٠٫٦٨
أمیني للشركة خالل العام المالي .وارتفع فائض النشاط الت٢٠١٨-٢٠١٧

ملیون جنیھ بنھایة یونیو الماضي، مقابل  ١٨٠٫٦٨الماضي لیسجل 
ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق لھ. وبالنسبة للمؤشرات   ١٤٤٫٥٤

ً خالل العام المالي بلغت   المالیة المستقلة المعدلة، فقد سجلت الشركة أرباحا
ً في العام المالي  ٨٠٫١٣٧ملیون جنیھ، مقابل  ٩٢٫٢٢ ملیون جنیھ أرباحا

المقارن.وبحسب بیان الشركة، فقد تم تدعیم مخصص الطوارئ 
مالیین جنیھ لمواجھة مطالبات محتملة مقابل  ١٠والمنازعات بمبلغ 

  المصدر:مباشرانخفاض صافي الربح بنفس المبلغ.
  في النصف األول  ٪ ٧٧أرباح ایكون تتراجع 

المالیة المجمعة لشركة الصناعات الھندسیة المعماریة أظھرت القوائم 
، تراجع ٢٠١٩ایكون خالل النصف األول من  -لالنشاء والتعمیر 

ً بلغت   ٧٦٫٦أرباحھا بنسبة  بالمائة على أساس سنوي. حققت أرباحا
، مقابل أرباح ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر األولى من  ٨٢٫٠٤

، مع األخذ في ٢٠١٨فترة المقارنة من ملیون جنیھ في ال ٣٥١٫١٣بلعن 
  ٩٣٩٫٣اإلعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالنصف األول من  ٥٥٤٫٧ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
ً بلغت ٢٠١٨ ملیون  ٣٢٫٢.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ  ٣١٨ي، مقابل أرباح بلغت جنیھ بالربع الثاني من العام الجار 
.وحققت صافي ربح خالل الفترة بلغ  ٢٠١٨في الربع المقارن من 

ملیون جنیھ خالل   ٣٣٫٠٣٨ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٥٢٫٥٧١
الفترة ذاتھا من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الربع 

، مقارنة ملیون جنیھ ٥٢٣٫٢٤٢لتصل إلى  ٢٠١٩األول من 
  المصدر:مباشر.٢٠١٨ملیون خالل نفس الفترة من  ٢٢٢٫٥١٦بـ

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٤٢٫٨٦    ١٫٠٠  شمال إفریقیا لالستثمار العقاري 
   ٩٫٩٦    ٢١٫٠٩  الدلتا للتامین 

  ٨٫٧٠    ٥٠٫٠٠  مستشفى النزھة 
  ٨٫٢٨    ١٣٠٫٠٠  مطاحن مصر العلیا 

  ٧٫٩٩    ٠٫٨١  العبوات الطبیة 

 

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

 -١٠٫٠٠    ٤٫٢٣   آراب دیري 
 -٩٫٩٥    ٥٫٦١  أصول للوساطة 

 -٨٫٧١    ١٣٠٫٠٠  الدلتا مطاحن وسط وغرب 
 -٨٫٠٠    ٠٫٠٥  عبر المحیطات للسیاحة

 -٧٫١٧    ٥٫٠٥  روبكس 

  

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

  ١١٫٨٠    ١١٠،٥٠٩،٥٤٤  حدید عز 
  ٧٩٫٢٥    ٤٧،٢٢٣،٣٠٨  البنك التجاري الدولي 

  ٢٫٣٩    ٣٨،٢٥٨،٨٩٦  القلعة 
  ١٧٫٩٠    ٣١،٢٤٤،٣٥٠  ھیرمس 

  ٤٫٥٢    ٢٩،٥٧٩،٧٢٢  مدینة نصر لالسكان 

  

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

 ٠٫٦٥  ٣٢،١٥٣،٥٢٥ بورتو القابضة 
  ٠٫٥٨    ٢٣،٥٠٦،٦٦٩  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٠٫٣٧    ١٦،٦١٤،٢٢٨  العربیة لالستثمارات 
  ٢٫٣٩    ١٥،٨٠٦،١٧٤  القلعة 

  ١١٫٨٠    ٩،١٤٩،٨٤٢  حدید عز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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نوفمبر: عمومیة بي أي جي تنظر تجزئة السھم وتعدیل مواد بالنظام   ٥
  األساسي 

)، عن دعوة انعقاد  BIGPأعلنت شركة بي أى جي للتجارة واالستثمار(
. ٠٥/١١/٢٠١٩الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لیوم الثالثاء الموافق 

أن الجمعیة العادیة التصدیق على المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة 
.كما ستنظر الجمعیة ٣١/١٢/٢٠١٨للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 

 ٢٠جنیھ إلى  ١(من  ٥إلى  ١غیر العادیة مناقشة تجزئة السھم من 
األساسي من النظام  ٧و ٦قرش)، إلى جانب النظر في تعدیل المادتین 

  المصدر: البورصة المصریةللشركة.

  ١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ انخفاض فى خسائر الدلتا لألسمدة   ٣٧٥

كشف المھندس عبد الواحد الدسوقى ، رئیس مجلس إدارة شركة الدلتا  
لألسمدة ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكیماویة أن الشركة نجحت  

،إلى  ٢٠١٨-٢٠١٧عام المالى ملیون جنیھ ال ٨٥٩فى خفض الخسائر من 
.أضاف الدسوقى ، فى ٢٠١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ العام المالى  ٤٨٤

تصریحات خاصة لـ " الیوم السابع" أن الشركة تتحمل أعباء كثیرة ،منھا  
ملیون جنیھ فروق سعر بیع األسمدة لوزارة الزراعة ،بأقل من  ١٥٨

 ٣٥٠٠جنیھ ، إلى  ٢٩٠٠تكلفتھا ، وبالتالى البد من رفع سعر الطن من 
جنیھ فى كل طن یتم تسلیمھ لوزارة  ١٠٠٠جنیھ حیث تخسر الشركة 

ملیون جنیھ فروق   ٥٠الزراعة .وأوضح الدسوقى ، أن الشركة تحملت 
ملیون جنیھ رسم صادر على  ٣٣ملیون جنیھ ضرائب و ٢٨سعر غاز، و

فتا ملیون جنیھ، ال  ٢٠٠األسمدة ،وبالتالي فإن الخسائر الفعلیة تصل لنحو 
أن العام المقبل ستتمكن الشركة من الربحیة وإن كان بشكل 
محدود.وكشف رئیس شركة الدلتا لألسمدة ، أن صادرات الشركة العام  

ملیون دوالر  ٢٥ملیون دوالر، مقارنة ب ٥٤المالى الماضى ارتفعت الى 
، مشیرا الى أن ایرادات الشركة ارتفعت إلى  ٢٠١٨-٢٠١٧العام المالى 

  .٢٠١٨-٢٠١٧ملیار جنیھ العام المالى  ١٫٢ر جنیھ مقارنة بملیا ٢٫١
  الیوم السابع المصدر: 

 مصر للصلب تكشف أثر فرض رسوم على واردات البیلیت والحدید 
عتاقة، إن قرار فرض رسوم تدبیر -قالت شركة مصر الوطنیة للصلب 

نھائیة على خام البلیت وحدید التسلیح سیؤدي إلى زیادة تكلفة 
اإلنتاج.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، أن  

بالمائة من إجمالي  ١٦القرار سیؤدي إلى زیادة تكلفة اإلنتاج بنحو 
ً بفرض تدابیر  التكلفة.وأصدر وزیر التجارة والصناعة بمصر قرارا
وقائیة نھائیة متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحدید  

بالمائة  ١٦بالمائة على حدید التسلیح و ٢٥سنوات بواقع  ٣والصلب لمدة 
أف جنیھ خالل الستة  ٦٢٩٫٩على البیلیت.وحققت الشركة خسائر بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة  ١٥٣٫٠٨، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩أشھر األولى من 
المقارنة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل النصف األول 

ملیار  ٢٫١٧ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫١٢ري إلى من العام الجا
  جنیھ بالنصف المقارن من العام الماضي. 

  

  

  

  

 ایسترن كومباني تعلن عودة العمل بالمصانع بعد توقف جزئي 

ایسترن كومباني، إنھ تم تشغیل المصانع   -شركة الشرقیة  أعلنت 
األمور إلى وضعھا   عادتوعودة خطوط اإلنتاج للعمل. 

  ً ً جزئیا الطبیعي.وكانت الشركة شھدت األسبوع الماضي توقفا
لبعض خطوط اإلنتاج بالشركة بسبب مطالب العمال التي تتمثل في  

كة حققت خالل العام  زیادة حافز اإلنتاج الیومي.یشار إلى أن الشر 
ً بلغت  ملیار جنیھ، مقابل أرباح   ٣٫٧٦٨المالي الماضي أرباحا

  مباشرالمصدر: ملیار جنیھ قبل عام. ٤٫٢٤٠بلغت 
ملیون جنیھ قروض وفرتھا القابضة الكیماویة لشركة   ٧٥٠

 سیجوارت خالل عامین 
قدر مصدر مسئول إجمالى قیمة القروض التى وفرتھا الشركة  

القابضة للصناعات الكیماویة لصالح الشركة المصریة للمواسیر 
ملیون   ٧٥٠والمنتجات االسمنتیة «سیجوارت» التابعة، بنحو 

جنیھ، وقال إنھا بمثابة قبلة الحیاه لعودتھا إلى سابق  
عھدھا.وأضاف أن القابضة وفرت المبالغ بضمان األصول التى  

ن من مواصلة اإلنتاج  ملیارات جنیھ، وذلك حتى تتمك ٥تقدر بنحو 
وعدم اللجوء للتصفیة، الفتا إلى أنھ تم من خالل تلك القروض  

ملیون جنیھ لصالح ھیئة التأمینات   ٦٠سداد جزء من الدیون، منھا 
ً مع صرف  ١٢٨اإلجتماعیة، من إجمالى  ملیون جنیھ   ٧٫٥ملیونا

ً عن شراء خامات لإلنتاج.وأوضح أن   ا للعاملین، فضال ً أجور
لصناعات الكیماویة تراھن على المصنع الجدید المقرر القابضة ل 

إنشاؤه إلنتاج الفلنكات الخرسانیة خالل الفترة المقبلة السترداد ما  
دفعتھ، الفتا إلى أن وجود ما یقرب من ألف عامل زیادة عن  
احتیاجات سیجوارت مقارنة باإلنتاج یعد أحد األعباء التى تسببت  

باب الشروع فى إقامة مصنع  فى تضخم دیونھا.وكشف أن من أس
جدید إلنتاج الفلكنات، نجاح سیجوارت فى إبرام تعاقدات مع الھیئة  
القومیة لألنفاق والسكة الحدید لتورید فلنكات خرسانیة، تصل فى  

ملیون جنیھ، وھى أكبر تعاقدات تمت على   ٣٠٠الوقت الحالى إلى 
تورید   سنوات.وتتضمن االتفاقیات ١٠مستوى الشركة منذ أكثر من 

فلنكات لمشروعات القطار المكھرب «العاشر من رمضان ـ  
ً عن مشروع استكمال مراحل الخط   العاصمة اإلداریة»، فضال
الثالث للمترو، وخط سكة حدید «أبو طرطور ـ سفاجا» بطول  

ً فى  ٧٠٠ كیلو متر.وكشف المصدر أن «القابضة» تسیر حالیا
المصانع المتوقفة،   إجراءات إقامة مزاد علنى لبیع معدات وآالت

فى مصنع الفخار «األفران النفقیة والدائریة»، وماكینة اإلمبریك  
«الفخار»، ومعدات الطوب المقاوم لألحماض، ومصنع األعمدة  
الخراسانیة فى شبرا، ومصنع فلنكات ذات القطعتین، ومصنع  
الكاوتش.كانت الجمعیة العمومیة غیر العادیة لسیجوارت التى  

ر الماضى برئاسة عماد الدین مصطفى، رئیس  عقدت فى سبتمب
القابضة الكیماویة، قد أقرت باإلجماع وقف األنشطة اإلنتاجیة  

لعدم جدواھا، واستمرار عمل الشركة رغم  ١٠٠الخاسرة بنسبة %
  المصدر: المالتجاوز خسائرھا نصف رأس المال.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
التخطیط لمتابعة تطورات إطالق رئیس الوزراء یجتمع مع وزیرة 

  صندوق مصر السیادى 
ً مع وزیرة التخطیط   عقد رئیس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا
والمتابعة واإلصالح اإلداري، لمتابعة آخر التطورات بشأن إطالق  
صندوق مصر السیادي.وبحسب بیان صادر یوم االثنین، عن مجلس  

ً من  أیمن سلیمان، المدیر التنفیذي الوزراء، فإن االجتماع ضم كال
للصندوق، والمستشار محمد أبا زید، عضو مجلس إدارة الصندوق.وتابع 
مصطفى مدبولي، خالل االجتماع، كافة اإلجراءات المتعلقة بإطالق  
صندوق مصر السیادي، والخطوات الالزمة لتفعیل دوره كأحد أبرز 

ع الخاص.وأكد  صور الشراكة التنمویة الفاعلة بین الحكومة والقطا
مدبولي، أن الشراكة مع القطاع العام والخاص تستھدف تحقیق التنمیة 
المستدامة، من خالل صیاغة اإلستراتیجیات الالزمة إلدارة أصول 
وأمالك الدولة غیر المستغلة وتحقیق االستفادة منھا. یذكر أن صندوق  

اصة مصر السیادي یھدف إلى إدارة األصول المملوكة للدولة ملكیة خ
ملیار جنیھ،  ٢٠٠التي سیتم نقل تبیعتھا إلیھ، ویبلغ رأسمالھ المرخص بھ 

  المصدر: مباشرملیارات جنیھ. ٥والمصدر 

  الرقابة المالیة توافق على إنشاء المركز اإلقلیمي للتمویل المستدام 
كشف محمد عمران، رئیس ھیئة الرقابة المالیة، عن موافقة مجلس  

مشروع إنشاء المركز اإلقلیمي للتمویل المستدام، تمھیدا  اإلدارة على قرار 
للعرض على رئیس الوزراء التخاذ اإلجراءات االزمة إلصدار قرار من 
رئیس الجمھوریة بإنشائھ.وقال عمران في بیان للھیئة الیوم االثنین، إن  
مشروع المركز اإلقلیمي للتمویل یمثل واحدة من المبادرات التي أطلقتھا  

ومواكبة  ٢٠٣٠لتحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة الھیئة 
التطورات العالمیة.ووفقا لقول رئیس الھیئة، فإن المركز اإلقلیمي یھدف 
إلى نشر الوعي بالتنمیة المستدامة وتعزیز ثقافة االقتصاد األخضر داخل 
 القطاعات المالیة، وتقدم الدعم الفني للمستثمرین واألجھزة الحكومیة

المعنیة بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.كما یھدف المركز إلى فتح حوار 
مجتمعي بین كافة األطراف الفاعلة في المشھد االقتصادي للترویج آللیات  
ومبادرات الشمول المالي سعیا لتحقیق نمو اقتصادي یأخذ في اعتباراتھ 

الھیئة.وأضاف  التنمیة االجتماعیة والبیئیة بجانب االقتصادیة، بحسب بیان 
عمران، أن القارة األفریقیة تعد ثاني أسرع المناطق نموا في العالم،  

، وفقا للتقاریر ٢٠١٦و ٢٠٠٠في الفترة ما بین  ٪٤٫٦بمعدل نمو سنوي 
اإلحصائیة الصادرة عن االتحاد األفریقي.وتوقع عمران، أن ینمو الناتج 

خمس سنوات الحالیة خالل ال ٪٣٫٩إجمالي الناتج المحلي ألفریقیا بنسبة 
.وأوضح عمران في البیان، أن مشروع إنشاء المركز ٢٠٢٢حتى عام 

اإلقلیمي للتمویل المستدام ینبع من الدور المحوري لمصر ولھا حالیا  
رئاسة االتحاد األفریقي لتعزیز أھداف التنمیة المستدامة مواءمتھا مع  

  مصراوىالمصدر:.٢٠٣٦أجندة االتحاد األفریقي 

ُطالب بخفض إضافي ألسعار الغاز لمصانع الحدید السویس ل   لصلب ت

طالب العضو المنتدب لشركة السویس للصلب، الحكومة المصریة بخفض  
دوالر  ٣٫٥إلى  ٣أسعار تورید الغاز لمصانع الحدید بقیمة تتراوح بین 

للمیلون وحدة حراریة .وأضاف رفیق الضو، في اتصال ھاتفي مع " 
ن مصانع الحدید ال تحتاج إلى دعم حكومي في مباشر" الیوم االثنین، أ

أسعار الغاز أو الكھرباء كما كان یتم في السابق، موضحا أن تخفیض  
سعر الغاز لھذه المستویات سیكون لھ صدى كبیر في زیادة معدالت دفع 

  
  “البورصة” تنشر األوزان النسبیة الجدیدة لمؤشر التضخم 

شھدت نتائج الرقم القیاسى ألسعار المستھلكین، تغیر األوزان النسبیة 
التى یتكون منھا المؤشر، بناءً على نتائج مسح  ١٢لمجموعات السلع الـ
ً من االعتماد على بیانات مسح ٢٠١٨-٢٠١٧الدخل واإلنفاق لعام  ، بدال

.وتراجع الوزن النسبي لمجموعة ٢٠٠٩-٢٠٠٨نفاق عام الدخل واإل
، وھى نسبة كانت ٪٤٤٫٢مقابل  ٪٣٥٫٨٧“الطعام والشراب”، یصبح 

كافیة لتحریك مؤشر التضخم فى حال تحركت أسعار الطعام والشراب 
 ٪٤٫٦٧١بأى نسبة، وتراجع الوزن النسبى للمالبس واألحذیة لیصبح 

.فى الوقت ٪٢٫٥٨مقابل  ٪٢٫٣، واالتصاالت لیسجل ٪٥٫٨مقابل 
الذى زاد فیھ الوزن النسبى للرعایة الصحیة فى مؤشر التضخم لیبلغ 

 ٪ ٤٫٦٣، والمشروبات الكحولیة والدخان لیسجل ٪٥٫٨٧مقابل  ٪٩
، والسلع ٪١٫٤٨، والنقل والمواصالت لیصل إلى ٪٢٫٤٥مقابل 

، كما ارتفع الوزن ٪٣٫٤٣مقابل  ٪٤٫٥والخدمات المتنوعة لیصل إلى 
ً ا ، واألثاث والتجھیزات ٪٣٫٥١مقابل  ٪٤٫٤لنسبى للتعلیم مسجال

، والمسكن والمیاه والوقود ٪٣٫٦٤مقابل  ٪ ٤٫١والصیانة لیصل إلى 
، كما زاد الوزن النسبى ٪١٧٫٦٩مقابل  ٪١٨٫٠٤٩والغاز إلى 

، والثقافة والترفیھ لیبلغ ٪ ٤٫١٥مقابل  ٪ ٤٫٣للمطاعم والفنادق إلى 
خالد السید، مدیر إدارة األرقام القیاسیة  .وقال٪٢٫٠١مقابل  ٪٢٫١

بالجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إن األوزان النسبیة ألقسام 
المكونة للرقم القیاسى ألسعار المستھلكین، تختلف عن  ١٢السلع الـ

األوزان النسبیة فى مسح الدخل واإلنفاق فى ظل استبعادھا للمنح 
من الوزن النسبى بمؤشر التضخم.أوضح واإلعانات، خاصة التموینیة 

أن أرقام التضخم حتى أغسطس الماضي، كانت تحتسب على أساس 
-٢٠٠٨األوزان النسبیة المستخرجة من مسح الدخل واالنفاق عام 

، وھى سالسل زمنیة یجرى تحدیثھا ٢٠١٠، وسنة أساس ینایر ٢٠٠٩
  جریدة البورصةالمصدر: سنوات. ١٠كل 

تباین آراء مصانع الحدید بعد فرض رسوم على واردات التسلیح 
  والبلیت  

تباینت أراء مصانع الحدید والصلب بشأن قرار وزیر التجارة 
والصناعة بفرض رسوم نھائیة على واردات حدید التسلیح وخام 
البلیت.ورحب مسؤولون في مصانع الحدید المتكاملة، التي تنتج خام 

قال مسؤولون في مصانع الدرفلة، التي تستورد  البلیت بالقرار، فیما
خام البلیت، إنھم سیتعرضون للضرر من جراء ھذا القرار.وأصدر 
ا یوم الجمعة الماضي  ً عمرو نصار وزیر التجارة والصناعة، قرار
بفرض تدابیر وقائیة نھائیة متدرجة على الواردات من بعض أصناف 

على حدید التسلیح  ٪٢٥ سنوات بواقع ٣منتجات الحدید والصلب لمدة 
% على البلیت، بحسب بیان الوزارة.وقال البیان من الوزارة إن  ١٦و

القرار جاء نتیجة لتأكد سلطة التحقیق من وجود زیادة كبیرة في 
الواردات ألحقت ضررا جسیما بالصناعة المحلیة.ووصف طارق 
الجیوشي، قرار وزیر الصناعة بـ "صادم" بالنسبة ألصحاب مصانع 

درفلة، كونھا تستورد خام البلیت من الخارج.وأضاف لمصراوي أن ال 
القرار سیجعل المصانع المتكاملة ترفع أسعار الحدید، مع عدم وجود 
منافسة.وبحسب الجیوشي، سیكون المتضرر األول ھو المستھلك، 
ا إلى أنھ في انتظار قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم في  ً مشیر

ا على واردات القرار.وكانت وزارة الت جارة والصناعة فرضت رسومً
ذلك لفترة مؤقتة  ٪٢٥، وعلى الحدید تام الصنع ٪١٥البیلیت بنسبة 



 

 

الضرائب، أو رفع القدرات التصدیریة للمصانع.وحدد مجلس الوزراء  
دوالرات لكل  ٦على النحو التالي: المصري، سعر بیع الغاز للمصانع 

دوالر لكل ملیون  ٥٫٥ملیون وحدة حراریة بریطانیة لصناعة األسمنت، و
وحدة حراریة بریطانیة لصناعات الحدید والصلب واأللومنیوم والنحاس  
والسیرامیك والبورسلین.وأشار رفیق، إلى أن عدد كبیر من الدول 

د یتم بیع الملیون وحدة حراریة  األجنبیة  وكذلك الرائدة في صناعة الحدی
دوالرات ، وما یجعل لھم ممیزرات تنافسیة في السوق   ٣من الغاز بقیمة 

الخارجي .وفیما یتعلق ، بإنتاج البیلت في المصانع، أوضح الضو، أن  
مصانع توقف خالل  الفترة الماضیة عن إنتاج البیلت نتیجة لتكدس  

تزامنا مع إغراق العدید من المخرزون عقب رفض  مصانع الدرفلة شراء 
الدول األجنبیة لسعر بیعھ في الخارج .وأكد أن انخفاض سعر دفع التجار 
إلى شراء بسعر أقل من السوق المحلي، وھو ما أحدث إلى  التوقف عن 

إلى  ملیون طن خالل الفترة الماضیة.وأعلنت شركة السویس   ٧٠٠بیع 
ً   ٥٥٠الحالي بنحو  أكتوبر  ١للصلب، خفض أسعار الحدید بدایة من  جنیھا

جنیھ للطن اللفائف.یذكر أن وزیر التجارة  ٩٠٠لطن الحدید األطوال، و
والصناعة المصریة، أصدر قرار بفرض تدابیر وقائیة نھائیة متدرجة 
لمدة ثالثة سنوات، وذلك على بعض أصناف منتجات الحدید والصلب  

على حدید   ٪٢٥و على “البلیت”  ٪١٦التي یتم استیرادھا، وتكون بنسبة 
  مباشرالمصدر:  التسلیح.

میجاوات كھرباء من الطاقة  ١٣٠إي.دي.إف للطاقة المتجددة تشغل 
   الشمسیة بمصر

قالت إي.دي.إف للطاقة المتجددة إنھا شغلت طاقة لتولید الكھرباء من 
میجاوات في مصر، في الوقت الذي تعزز فیھ  ١٣٠الطاقة الشمسیة بقدرة 
مال أفریقیا.وقالت إي.دي.إف إن المحطات التي وتیرة تطورھا في ش

شغلتھا في اآلونة األخیرة تقربھا من تلبیة ھدفھا بمضاعفة صافي قدراتھا  
 ٥٠من الطاقة المتجددة في فرنسا وفي أنحاء العالم إلى حجم صاف قدره 

  الیوم السابعالمصدر:  .٢٠٣٠و ٢٠١٥جیجاوات في الفترة بین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ً تبدأ من منتصف أبریل  ١٨٠تمتد  أكتوبر من  ١٥حتى  ٢٠١٩یوما
نفس العام، وھو القرار الذي جعل مصانع الدرفلة تلجأ لمحكمة اإلداریة 

محكمة القضاء اإلداري إلغاءه،  العلیا للطعن على القرار، والذي قررت
ا حتى اآلن بشأنھ.ورحب سمیر نعمان، مدیر المبیعات  ً ولم تصدر قرار
بمصانع حدید عز بالقرار، وقال لمصراوي إنھ یھدف إلى حمایة 
صناعة الحدید المحلیة، ویجعل المنافسة عادلة بین المصانع.وأوضح 

إنتاج الحدید في من إجمالي  ٪٨٠نعمان، أن المصانع المتكاملة تمثل 
مصر، مشیرا إلى أن النسبة األكبر في اإلنتاج من المصانع التي تنتج 
البلیت.وبحسب تقریر لشركة شعاع األوراق المالیة، الیوم األحد، إن 
القرار جاء لحمایة منتجي الصلب المحلیین خاصة الذین یعملون بنظام 

راق السوق اإلنتاج المتكامل، وذلك من واردات الصلب التي یتم إغ
المحلیة بھا في ظل الركود العالمي.وأضاف أن التدابیر الوقائیة ستحمي 
منتجي الصلب المحلیین، مثل شركة حدید عز، والشركات التابعة لھا 
لمدة عامین.وبحسب التقریر، فإن القرار سیعزز من أسعار بیع الحدید، 

ي تسبب ویعوض ولو بشكل جزئي تأثیر ارتفاع تكلفة الحدید الخام الذ
ویقول أحمد الزیني، . في الضغط على الھوامش التشغیلیة للشركات

رئیس الشعبة العامة لمواد البناء، لمصراوي، إن قرار وزیر الصناعة 
"غیر عادل".وأضاف أن القرار سیجعل المصانع في حالة عدم تنافس، 
وسیجعل مصانع تحتكر السوق."ما صدقنا في منافسة وتفاوت بسیط 

في أسعار الحدید في السوق المصري"، حسب  بین المصانع
خالل العام  ٪١قولھ.ویقول الزیني إن ارتفاع قیمة الرسوم بنسبة 

الحالي، لن یؤثر على األسعار اآلن، إال في حالة رفع سعر البلیت 
  مصراوى المصدر:  والخردة عالمیا.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  لالتفاق التجاري وسط قضایا عالقة واشنطن تنجز المرحلة األولى  

ً في المرحلة األولى من االتفاق   ً كبیرا أحرزت الوالیات المتحدة تقدما
التجاري مع الصین في أعقاب المحادثات رفیعة المستوى والتي أجریت  
بین القوتین االقتصادیتین في نھایة األسبوع الماضي، لكن ال تزال ھناك  

ق.وكتب الرئیس األمریكي تغریدات في بعض المخاوف التي تلوح في األف
عطلة نھایة األسبوع عبر حسابھ الرسمي على "تویتر" یؤكد خاللھا  
تفاصیل اتفاقھ مع الجانب الصیني.وقال ترامب: "اتفاقي مع الصین یتمثل 
في قیامھم على الفور بشراء كمیات كبیرة من منتجاتنا الزراعیة دون 

ن الثالثة إلى األربعة أسابیع االنتظار حتى توقیع االتفاق في غضو
المقبلة".وأضاف: لقد بدأوا في ذلك بالفعل وھو نفس الوضع في الخدمات  
المالیة وغیرھا من جوانب االتفاق.وأوضح الرئیس األمریكي أنھ اتفق  

 ١٥بالمائة یوم  ٣٠بالمائة إلى  ٢٥على عدم زیادة التعریفات من 
ائة كما ھي.لكن في الوقت  بالم ٢٥أكتوبر/تشرین األول، لكنھا ستبقى 

 ١٥بالمائة في  ١٥نفسھ لم یكن ھناك تفاصیل حول زیادة التعریفات إلى 
ملیار  ١٦٠دیسمبر/كانون األول على فاتورة من السلع الصینیة بقیمة 

ً، وھو ما یفتح الباب أمام مزید من التعریفات في  دوالر تقریبا
یذ في الشھر الماضي المستقبل.كما أن التعریفات التي دخلت حیز التنف

ملیار دوالر من الصین ال  ١١٢بالمائة على منتجات بقیمة  ١٥والتي تبلغ 
تزال قائمة.وأشار الرئیس األمریكي إلى أن عالقة الوالیات المتحدة مع  
ً: "سوف ننھي المرحلة األولى من االتفاق ثم   الصین جیدة للغایة، قائال

أنھ یمكن وضع اللمسات النھائیة نتجھ مباشرة إلى المرحلة الثانیة".وأكد 
ً.وكتب ترامب في تغریدة الحقة  للمرحلة األولى من االتفاق وتوقیعھا قریبا
أن الصین بدأت بالفعل شراء المنتجات الزراعیة من مزارعنا الرائعة، 
على حد قولھ.وكان دونالد ترامب علق عقب اجتماعھ مع نائب رئیس  

الماضي، بأن المرحلة الثانیة من  الدولة الصیني "لیو ھي"، یوم الجمعة
ً بعد توقیع المرحلة األولى.وأفاد   االتفاق سوف تبدأ على الفور تقریبا
ترامب آنذاك بأن الجزء األول من االتفاق التجاري سوف یتم صیاغتھ 
ً في غضون الثالثة أسابیع المقبلة.وبموجب المرحلة األولى من  كتابیا

حقوق الملكیة الفكریة ومخاوف  االتفاق، فإنھ من المقرر أن یعالج
ملیار دوالر  ٥٠إلى  ٤٠الخدمات المالیة باإلضافة إلى شراء ما قیمتھ من 

من المنتجات الزراعیة من قبل الصین، على حد تصریحات ترامب.ومن 
جانبھ، صرح وزیر الخزانة األمریكي "ستیفین منوشین" في نھایة 

قوم بتقییم قرارھا في األسبوع الماضي بأن الوالیات المتحدة سوف ت
أغسطس/آب الماضي بوصف الصین بأنھا "متالعب في العملة".لكن على 
الجانب اآلخر، فإن الصین صرحت بأنھا ترغب في مزید من المحادثات  
ً عن وكالة   قبل إبرام اتفاق المرحلة األولى الذي أعلنھ ترامب، نقال

  مباشرالمصدر: بلومبرج. 

  

  
  

  

  

 

  االسواق العربیةمؤشرات   

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,792.00  1.71% السعودیة 

 DFMGI 728.00 -0.04%  دبي
 ADI 7,599.00 -0.42% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,413.00 0.63% الكویت 

 BSEX 319,871.6  -1.94% البحرین 
 GENERAL 34,055.00 -0.38% قطر 

 MASI 49,111.00 -0.59% المغرب 
 TUN20 2,437.00 -0.76% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,787.36  -0.11% أمریكا 
 S&P 500 2,966.15  -0.14% أمریكا 
 NASDAQ 8,048.65 -0.10% أمریكا 

 FTSE 100 7,229.28 0.22% لندن 
 DAX 12,486.56  -0.20% أمانیا 

 Nikkei 225 22,207.21  1.87% الیابان 
 %0.14- 1,492.34 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.78- 58.89 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.73- 53.20 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

اإلنتاج الصناعي بمنطقة الیورو یرتفع بأكثر من المتوقع خالل  
 أغسطس

اإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو بأكثر من المتوقع خالل  ارتفع 
شھر أغسطس/آب الماضي، مع زیادة في إنتاج السلع الرأسمالیة  
والوسیطة.وكشفت بیانات صادرة عن مكتب إحصاءات  
یوروستیت، الیوم اإلثنین، أن مؤشر اإلنتاج الصناعي في منطقة  

آب الماضي  بالمائة في شھر أغسطس/ ٠٫٤الیورو ارتفع بنسبة 
بالمائة في الشھر السابق لھ.وكانت   ٠٫٤مقارنة مع انخفاض 

تقدیرات المحللین تشیر إلى أن اإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو  
بالمائة في أغسطس/آب الماضي.وبحسب   ٠٫٣سوف یرتفع بنسبة 

بالمائة كما   ١٫٢البیانات، فإن إنتاج السلع الرأسمالیة ارتفع بنسبة 
بالمائة، في حین تراجع إنتاج   ٠٫٣لع الوسیطة بنحو زاد إنتاج الس

ً للبیانات،   ٠٫٣السلع االستھالكیة غیر المعمرة بنسبة  بالمائة.ووفقا
فإن مالطا شھدت أكبر زیادة في اإلنتاج الصناعي خالل  

بالمائة، في حین أن   ٥٫٦أغسطس/آب على أساس شھري بلغت 
ئة في االتجاه  بالما ٣أكبر تراجع سجلتھ كرواتیا والذي بلغ 

الھابط.أما على أساس سنوي، فإن اإلنتاج الصناعي في منطقة  
بالمائة في شھر أغسطس/آب الماضي   ٢٫٨الیورو تراجع بنسبة 

  ٩:٢٥مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وبحلول الساعة 
ً بتوقیت جرینتش، تراجع الیورو بنسبة ھامشیة   ٠٫٠٧صباحا

ً بالمائة أمام الدوالر األ   مباشرالمصدر:  دوالر.  ١٫١٠٣٤مریكي مسجال



 

 

  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  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  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 - للمواد العازلة (لحدیثة  
  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  لالدویة والصناعات الكیماویة العربیة 
  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    الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 
  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  ٠٫٢٥القسط الثانى   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

عادیة و غیر    المصریة الحدید والصلب    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
  الجیزة  - العمرانیة   - بشارع خاتم المرسلین  –ایسترن كومبانى   –بمقر النادى الریاضى   عادیة   ایسترن كومباني  - الشرقیة   ٢٠١٩/ ١٦/١٠
  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١للصناعات الغذائیة  بمقر الشركة القابضة    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
  عمیر الت

عادیة و غیر  
  القاھرة  - دار السالم    - بمقر الشركة بشارع الفیوم    عادیة 

الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشأت    ٢٠١٩/ ٢٠/١٠
  السیاحیة 

  –البرج الشمالى  –ابراج نایل سیتى  –كورنیش النیل  ٢٠٠٥بمكتب رئیس مجلس االدارة   عادیة 
  القاھرة  - رملة بوالق   ٣٠الدور 

  القاھرة  - میدان السواح سراى القبة   ١مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة   عادیة   مصر للزیوت و الصابون   ٢٠١٩/ ٢٠/١٠
  یولیو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة عرابي ٢٦ش   غیر عادیة   ارابیا انفستمنتس ھولدنج   ٢٠١٩/ ٢١/١٠
  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن ومخابز شمال القاھرة   ٢٠١٩/ ٢١/١٠



 

 

  )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 0.05  5.68   596,080   47,223,308   83.10   53.60  38.11% 

ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 15.96 -1.24  2.68-  794,098   12,779,775   19.00   14.60  8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 9.62 -2.53  3.02-  620,873   6,013,546   12.17   8.70  5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 1.40 -0.57  30.35   89,731   125,925   1.59   1.03  5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 12.80 -0.78  29.28-  1,240,342   15,914,305   19.09   11.56  4.84% 

المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 17.90 -0.72  18.94   1,724,526   31,244,350   20.60   13.25  4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 43.00 0.00  4.85   56,320   2,421,853   48.10   39.00  2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 11.40 -2.15  9.45-  373,685   4,286,284   15.84   10.01  2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 8.16 -5.12  27.47-  44,844   376,069   14.50   8.00  2.47% 

مدینة نصر لالسكان  
 والتعمیر 

MNHD 4.52 -0.22  32.64-  6,440,416   29,579,722   7.00   4.00  2.37% 

القلعة لالستشارات المالیھ  
 اسھم عادیة - 

CCAP 2.39 -0.83  32.49-  15,806,174   38,258,896   4.30   1.92  2.24% 

السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 14.70 -1.01  9.70   189,273   2,806,511   20.92   12.56  1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 9.83 -2.67  3.63-  2,509   25,338   11.97   7.57  1.68% 

القاھره لإلستثمار و  
 التنمیة العقاریھ 

CIRA 13.00 0.00  49.43   122,984   1,598,793   13.60   6.61  1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 6.27 0.97  36.60   3,901,146   24,372,618   7.06   3.53  1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 2.00 -0.50  7.83-  8,384,807   16,902,710   3.00   1.72  1.50% 

مصر الجدیدة لالسكان  
 والتعمیر 

HELI 26.92 -1.57  47.59   671,322   18,187,226   29.20   14.70  1.49% 

اوراسكوم كونستراكشون  
 بي ال سي 

ORAS 100.01 -0.58  15.25-  5,225   526,193   121.00   80.80  1.47% 

النساجون الشرقیون  
 للسجاد 

ORWE 10.30 -0.58  0.96-  430,390   4,446,645   12.94   8.53  1.38% 

االسكندریة للزیوت  
 المعدنیة 

AMOC 4.33 0.93  30.50-  1,186,878   5,119,648   10.17   3.55  1.19% 

سیدى كریر  
 للبتروكیماویات 

SKPC 9.11 -0.55  47.03-  1,081,719   9,967,194   23.15   8.00  1.13% 

بایونیرز القابضة  
 لألستثمارات المالیة 

PIOH 5.30 -1.30  13.40-  1,782,728   9,490,721   7.65   4.60  0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 6.30 -3.37  9.74-  593,456   3,838,261   7.94   4.03  0.88% 

 للتنمیةإعمار مصر 
EMFD 3.01 -2.90  8.79-  1,946,065   5,903,815   3.79   2.72  0.84% 

 حدید عز 
ESRS 11.80 -5.60  34.70-  9,149,842   110,509,544   22.20   7.74  0.77% 

اوراسكوم لالستثمار  
 القابضھ 

OIH 0.58 -2.04  0.86-  23,506,669   13,680,167   0.85   0.50  0.70% 

المصریة للمنتجعات  
 السیاحیة 

EGTS 2.65 -2.57  52.12   789,358   2,133,491   3.25   1.63  0.57% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  - األسالمي

ADIB 12.32 -0.96  8.74   168,800   2,107,289   14.80   10.00  0.45% 

الصناعات الكیماویة  
  كیما  - المصریة  

EGCH 5.20 -1.89  22.50-  516,224   2,701,539   7.45   4.40  0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 2.76 -4.50  47.92-  929,511   2,600,159   6.19   2.15  0.22% 

  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة التقریر ذا 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
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