
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٦/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,060.82 -0.85% 7.86% 323,001,920 77,599,306 390,524,782,213مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,017.90 -1.08% -6.13% 369,969,248 109,137,331 467,468,432,364مؤشر ( 
 EGX 70 (  524.29 -1.08% -24.44% 92,014,512 41,202,259 193,673,003,942مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,390.54 -1.10% -19.49% 415,016,448 118,801,565 584,197,786,154مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 ملیون إسترلیني..ھیرمیس تنفذ خامس عملیة طرح عام   ٢٨٨بـ

  ببورصة لندن 
   ..مصر الجدیدة لإلسكان تطرح كراسة شروط بیع أراضي الشروق

  الیوم
  مساھمو مصر لأللومنیوم یُقرون زیادة قیمة الكوبون النقدي  
  مصر للفنادق تعلن نھایة الحق في تجزئة القیمة االسمیة للسھم  
 فیصل اإلسالمي یحدد موعد نھایة الحق في األسھم المجانیة  
   مصر لحلیج االقطان» تستھدف انتھاء المرحلة الثانیة من محلج »

  القطن المطور بالفیوم خالل شھرین 
  تقییمات لفندق میریدیان ھلیوبولیس   ٣"الوطنیة لالسكان" تعتمد  
 مساھمو جولدن بیرامیدز یعتمدون نتائج األعمال  
  المالیة» تدرس بجدیة مقترحات «إكما» إلعادة ھیكلة ضرائب»

  البورصة
   فیتش: خفض الفائدة یدعم البنوك المصریة للتوسع في اإلقراض  
 ملیار قدم مكعب غاز یومیا خالل   ٧٫٢ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ

  سبتمبر 
 من مقترح تعدیل المساھمة التكافلیة بقانون التأمین   النتھاءمعیط: ا

  الصحى
 شركة مصریة وأجنبیة تسعى للحصول وتجدید العالمة التجاریة   ١٣

  قطن مصر  لل
 على أدوات الدین الحكومیة تواصل االرتفاع  الفائدة  
 بارنییھ: صفقة البریكست ال تزال ممكنة في األسبوع الجاري   میشیل  
  مع ترقب التطورات التجاریة   انخفاض ً   الدوالر األمریكي عالمیا
 یوقف المحادثات التجاریة مع تركیا ویرفع الرسوم على الصلب   ترامب

  ٪ ٥٠إلى 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٥  ١١٣  ٥٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
ملیون إسترلیني..ھیرمیس تنفذ خامس عملیة طرح عام   ٢٨٨بـ

   ببورصة لندن

أعلنت المجموعة المالیة ھیرمیس إتمام الطرح العام ألسھم شركة " 
Helios Towers ھیلیوس تاورز في بورصة لندن لألوراق المالیة "

أنھا قامت بدور مدیر الطرح المشترك   ملیون جنیھ إسترلیني. ٢٨٨بقیمة 
أسھم الشركة ببورصة لندن  للصفقة، وذلك على أن یبدأ التداول على 

.وتمثل تلك الصفقة خامس عملیات  HTWSلألوراق المالیة تحت كود 
الطرح العام التي نفذتھا ھیرمیس في بورصة لندن لألوراق المالیة، والتي 
تأتي بعد صفقات الطرح ألسھم شركة «أدیس إنترناشیونال» وشركة 

»  ASA International«التشخیص المتكاملة القابضة» وشركة «
ً للبیان.وقالت ھیرمس إن الصفقة شھدت طرح Finablrوشركة « »، وفقا

بالمائة من رأسمال المصدر)  ٢٥ملیون سھم (أو ما یمثل  ٢٥٠
للمستثمرین من المؤسسات المالیة واألفراد ذوي المالءة المالیة، وذلك  

جنیھ إسترلیني للسھم.وبالتالي بلغ إجمالي رأس المال السوقي  ١٫١٥بسعر 
ملیون جنیھ إسترلیني مع بدایة جلسة تداول الیوم.وشركة  ١٫١٥٠لشركة ل
"Helios Towers وھي شركة رائدة في مجال تطویر البنیة األساسیة "

ألبراج شبكات االتصاالت بأسواق جنوب الصحراء األفریقیة، وذلك في 
 Heliosملیار جنیھ إسترلیني.وتأسست شركة « ٢٨٨صفقة بلغت قیمتھا 

Towers « ا بامتالك وتشغیل أبراج االتصاالت   ٢٠٠٩عام وتقوم حالیً
والبنیة األساسیة لالتصاالت في أسواق تنزانیا وغانا والكونغو 
الدیموقراطیة وجنوب أفریقیا وجمھوریة الكونغو.یذكر أن صفقة طرح 

» تمثل ثامن صفقات األسھم التي نفذتھا  Helios Towersأسھم «
عاملة باألسواق الناشئة والمبتدئة، حیث  ھیرمیس للعدید من الشركات ال

ضمت القائمة العدید من الطروحات األولیة والثانویة على عدة أسواق  
ً بلغت  ٢٠١٩إقلیمیة ودولیة منذ بدایة عام  .وحققت ھیرمس أرباحا

، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو  ٦٨٦٫٥٦
 فترة المقارنة من العام الماضي. ملیون جنیھ بال ٤٧٧٫١٧أرباح بلغت 

  المصدر: مباشر

  الیوممصر الجدیدة لإلسكان تطرح كراسة شروط بیع أراضي الشروق.. 
قالت شركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر، إنھ من المقرر طرح كراسة 

ٍ بمساحة  ً   ٥٠الشروط الخاصة ببیع قطع أراض ً بمدینة الشروق بدءا فدانا
قطعتي أرض رئیسیتین؛ األولى الطرح یشمل ، ٢٠١٩أكتوبر  ١٦من 

ً والثانیة  ٣٤مساحتھا  ً.یشار إلى أن المؤشرات المالیة  ١٦فدانا فدانا
ً بلغت    ٣٧٦٫٣للشركة عن العام المالي الماضي كشفت تحقیقھا أرباحا

حتى یونیو الماضي، مقابل  ٢٠١٨خالل الفترة من یولیو ملیون جنیھ 
.وكانت  ٢٠١٨-٢٠١٧ملیون جنیھ في العام المالي  ٢٦٥٫٣أرباح بلغت 

مصر الجدیدة لإلسكان، أعلنت مطلع الشھر الجاري، عقد مزاد علني 
ٍ تابعة لھا بمدینة الشروق یوم الثالثاء   بالمظاریف المغلقة لبیع قطعة أراض

  مباشرالمصدر: بر الجاري.أكتو  ٢٩الموافق 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٨    ٥٤٫٢٠  مستشفى النزھة 
   ٩٫٩٨    ٢٣٫٨٠  الوطنیة لالسكان 

  ٩٫٨٤    ٥٫٣٦  العبور لالستثمار العقارى 
  ٩٫٠٩    ٣٫١٢  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

  ٥٫٥٦    ١٩٫٠٠  النیل لالدویة

 

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

 -٩٫٨٦    ٣٫٧٥   اإلسكندریة لألسمنت 
 -٩٫٦٢    ٠٫٤٣  ثمار 

 -٩٫٢٢    ٣٫٢٥  القاھرة الوطنیة لالستثمار  
 -٨٫٥١    ٤٫٣٠  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 

 -٨٫٠٠    ٠٫٠٥  عبر المحیطات للسیاحة

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   التداولقیمة   السھم 

  ١١٫٦٩    ٤٧،٣٧٧،١٢٨  حدید عز 
  ٤٫٧٠    ٤١،٢٤٨،٥٨٨  مدینة نصر لالسكان 

  ٢٫٣٨    ٣٥،١٥٥،٦٠٠  القلعة 
  ٧٩٫٥٠    ٢٧،٨٧٥،٣٧٢  البنك التجاري الدولي 

  ٢٦٫٩٠    ٢٦،٣٠٤،١١٦  مصر الجدیدة لالسكان 

  

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

  ٠٫٥٧    ٢٤،٦٦٥،٩٢٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫٣٨    ١٤،٨٥٩،٠٩٢  القلعة 

  ٠٫٦٥    ١١،٧٧٩،٢٠٩  بورتو القابضة 
  ١٫٩٨    ٩،٣٨٦،٧٦٣  بالم ھیلز 

  ٤٫٧٠    ٩،٠٧٩،٩٨٧  مدینة نصر لالسكان 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  مساھمو مصر لأللومنیوم یُقرون زیادة قیمة الكوبون النقدي 
الجمعیة العامة العادیة لشركة مصر لأللومنیوم، رفع الكوبون أقرت 

 ٥٠، من ٢٠١٩-٢٠١٨النقدي المقرر توزیعھ على المساھمین عن أرباح 
ً إلى  ً للسھم. ٧٥قرشا نتائج أعمال الشركة خالل العام  الجمعیة أقرت  قرشا

ر مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات عن المالي الماضي وتقری
الفترة.وكشفت قائمة توزیعات أرباح شركة مصر لأللومنیوم عن العام  

ً للسھم.یشار إلى أن مصر  ٥٠، اقتراح توزیع ٢٠١٩-٢٠١٨المالي  قرشا
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٧١٥٫٨لأللومنیوم سجلت صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس  مل ١٫٨٦حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  یار جنیھ أرباحا

ملیار جنیھ،  ١٫٦٥الفترة من العام المالي الماضي.ویبلغ رأسمال الشركة 
ً على    المصدر:مباشرجنیھات للسھم.  ٤ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ٤١٢٫٥موزعا

  مصر للفنادق تعلن نھایة الحق في تجزئة القیمة االسمیة للسھم 

ي تجزئة القیمة االسمیة للسھم  قالت شركة مصر للفنادق إن نھایة الحق ف
ً   و.٢٠١٩أكتوبر  ٢٣حتى جلسة  من المقرر تداول أسھم الشركة طبقا

ً من  أكتوبر الجاري من خالل مصر  ٢٤للقیمة االسمیة بعد التجزئة بدءا
غیر العادیة  للمقاصة واإلیداع والقید المركزي.وكانت الجمعیة العامة

لشركة مصر للفنادق، قررت في أكتوبر الجاري تجزئة القیمة االسمیة 
ً بلغت   ١٧٦٫٣٩لسھم الشركة.یشار إلى أن مصر للفنادق حققت أرباحا

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

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

ً على  ١٩٨ ً   ١٥ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ١٣٫٢ملیون جنیھ، موزعا جنیھا
  المصدر:مباشرللسھم.

  األسھم المجانیة فیصل اإلسالمي یحدد موعد نھایة الحق في 

قال بنك فیصل اإلسالمي المصري، إن نھایة الحق في األسھم المجانیة 
.وأضاف البنك في بیان  ٢٠١٩أكتوبر  ٣٠لحامل السھم حتى جلسة 

لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أنھ من المقرر صرف األسھم المجانیة بواقع 
ً من  ٠٫١٩٩ ي.یشار أكتوبر الجار  ٣١سھم مجاني لكل سھم أصلي، بدءا

إلى أن فیصل اإلسالمي حقق صافي ربح خالل النصف األول من العام  
ملیار جنیھ  ١٫٣٤ملیار جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ١٫٣٧٦الجاري بلغ 

خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.وأظھر مسح أجراه "مباشر" على 
رؤوس أموال البنوك المدرجة ببورصة مصر، حاجة البنوك لزیادة  

ملیار جنیھ لكي  ١٣٫٠٩بنوك بقیمة إجمالیة تصل إلى  ٨نحو  رأسمال
ً للقانون.ویبلغ رأسمال البنك   تستوفي شروط الحد األدنى لرأس المال وفقا

ً على  ٢٣٦٫٩   المصدر:مباشرملیون سھم. ١٢٩٫٩ملیون دوالر، موزعا
  

  

  

  

   تقییمات لفندق میریدیان ھلیوبولیس ٣"الوطنیة لالسكان" تعتمد 

قرر مجلس إدارة شركة الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة، الموافقة  
على اعتماد متوسط ثالث تقییمات معدة لفندق میریدیان ھلیوبولیس  

یان  مكاتب استشاریة متخصصة.وقالت الشركة في ب ٣من خالل 
لبورصة مصر یوم الثالثاء، إن اعتماد مجلس اإلدارة الثالث  
ً النتھاء فترة سریان  تقییمات لفندق میریدیان ھلیوبولیس نظرا
التقییمات السابقة.وكانت الجمعیة العامة غیر العادیة للوطنیة  
لالسكان للنقابات المھنیة، قررت في أبریل الماضي بیع فندق  

وك للشركة، حیث وافقت على عرض  میریدیان ھلیوبولیس الممل 
الشراء المقدم للبنك األھلي المصري بصفتھ المستشار المالي لعملیة  
البیع.واشترطت الجمعیة على أال یقل سعر البیع عن متوسط  
التقییمات المعدة بمعرفة مكاتب التقییم المتخصصة المكلفة من قبل  

-لمصري الشركة، وكذلك التقییم المعد من قبل البنك األھلي ا
المستشار المالي لعملیة البیع والمفوض من قبل الجمعیة العامة  

، مع مراعاة برنامج السداد واعتبارات القیمة  -للشركة
الحالیة.وقررت العمومیة إعطاء األفضلیة للعروض التي تحقق  
أعلى قیمة نقدیة وبمعدالت سداد أسعر مع مراعاة أال یتم نقل ملكیة  

بعد سداد كامل القیمة، وأن یتم اتخاذ كافة   الفندق إلى المشتري إال
اإلجراءات القانونیة وإعداد العقود من قبل المستشار القانوني  

  المصدر: مباشر لصفقة البیع.

  مساھمو جولدن بیرامیدز یعتمدون نتائج األعمال 
صدقت الجمعیة العامة العادیة لشركة جولدن بیرامیدز بالزا على  

على تقریر مجلس اإلدارة  الجمعیة صدقت  .٢٠١٨نتائج أعمال 
.یشار إلى أن  ٢٠١٨ومراقب الحسابات عن أداء الشركة خالل 

ملیون دوالر   ٨٫٣٤جولدن بیرامیدز بالزا سجلت صافي ربح بلغ 
ً في  ٤٤٫٧١، مقابل ٢٠١٨خالل  .  ٢٠١٧ملیون دوالر أرباحا

اجعت إیرادات جولدن بیرامیدز خالل العام الماضي لتسجل وتر 
ملیون دوالر   ١٣٤٫٣ملیون دوالر بنھایة دیسمبر ، مقابل  ١١١٫٦
.وفي وقت سابق، قررت البورصة، استمرار إیقاف  ٢٠١٧خالل 

سھم شركة جولدن بیرامیدز لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالیة  
  رالمصدر:مباش .٢٠١٩مارس ٣١ة في المجمعة عن الفترة المالیة المنتھی

« مصر لحلیج االقطان» تستھدف انتھاء المرحلة الثانیة من  
  محلج القطن المطور بالفیوم خالل شھرین 

كشف محمد زھران رئیس القطاع المالي بشركة مصر لحلیج  
األقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج، عن  

االنتھاء من المرحلة الثانیة من محلج القطن   استھداف الشركة
  ملیون جنیھ. ١٠٠المطور بالفیوم خالل شھرین بتكلفة تصل لنحو 

، إن تلك المرحلة تتضمن المبنى اإلداري ومیزان بسكول ومظالت  
، ومعصرة البذور، وشبكة الحریق.وأضاف زھران أنھ  بان و بذرة

تم حتى اآلن تركیب خزان المیاه بشبكة الحریق ویتم حالیا  
استكمالھا حیث من المستھدف االنتھاء منھا خالل شھر تقریبا، 

ملیون جنیھ.وأشار إلى   ٢٠منوھا بأن تكلفة استثماراتھا تصل لنحو 
اج قطن عالي الجودة ال  أن الھدف من إنشاء المحلج المطور ھو انت

یوجد بھ شوائب، الفتا إلى أن وزیر قطاع األعمال أصدر قرار بأن 
یتلقى المحلج كافة انتاج محافظة الفیوم ونصف انتاج محافظة بني  

  أموال الغدالمصدر: سویف.



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
«المالیة» تدرس بجدیة مقترحات «إكما» إلعادة ھیكلة ضرائب  

  البورصة
كشف محمد ماھر، رئیس الجمعیة المصریة إكما، عن قرب حدوث  
انفراجة مع وزارة المالیة في ملف مقترحات الجمعیة وسوق المال، فیما  

بإعادة ھیكلة الضرائب المفروضة على تعامالت البورصة، علما  یتعلق 
بأنھ منتظر اعتماد التصور من مجلس الوزراء والبرلمان خالل الفترة 
المقبلة.وأوضح أن المقترحات تضمنت فرض ضریبة دمغة بواقع واحد  
فى األلف فقط من تعامالت المصریین، شریطة أال یتجاوز إجمالى ما تم  

رباح الرأسمالیة المحققة فعلیا خالل العام، مع إعفاء  من األ ١٠خصمھ %
المتعاملین الذین تكبدوا خسائر من الضریبة تماما، على أن تتولى شركة 
مصر المقاصة تسویة المعامالت بنھایة كل عام مع رد األموال التى 

من األرباح المحققة.وتابع: شمل التصور أیضا تطبیق   ١٠تتجاوز %
جانب بواقع واحد فى األلف، فضال عن إعفاء كل ضریبة دمغة على األ

عملیات الشراء والبیع فى ذات الجلسة من الضرائب.وذكر أنھ ال تزال  
المفاوضات مستمرة مع وزارة المالیة للسماح بتقدیم حوافز ضریبیة لقید  

 ٥٠الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضریبة العامة بواقع % 
من أسھمھا فى  ٣٥كات المقبلة على طرح %سنوات على الشر  ٧ -٣لمدة 

محاولة لتنشیط عملیة القید.جدیر بالذكر أن البرلمان وافق فى یولیو 
فى األلف بدال من  ١٫٥الماضي على تثبیت ضریبة الدمغة عند مستوى 

فى األلف.وأیضا كان من  ١٫٧٥النسبة التى كان مقررا تطبیقھا بواقع 
على  ١٠باح الرأسمالیة بواقع %المفترض أن یتم تطبیق ضریبة األر 

تعامالت البورصة اعتبارا من منتصف العام المقبل، إال أنھ فى حال إقرار 
التصور الجدید فلن یتم تفعیل ھذا األمر.یذكر أنھ تم عقد اجتماع موسع 
منذ عدة أشھر ضم جمیع أطراف سوق المال مع رئیس الوزراء الدكتور 

االجتماع على معاناة البورصة  مصطفى مدبولي، وانصب التركیز خالل
من الضرائب المفروضة على التعامالت، ثم تم تشكیل لجنة ثالثیة تضم  
أیمن صبرى ممثال عن سوق المال، وأحمد كجوك نائب وزیر المالیة، 
وأیضا عبد العظیم حسین رئیس مصلحة الضرائب، وبالفعل تم إعداد  

  المال در: المصالتصور الذى وافقت علیھ وزارة المالیة أمس.

ملیار قدم مكعب غاز یومیا خالل   ٧٫٢ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ
  سبتمبر 

قالت وزارة البترول والثروة المعدنیة، إنھ حدثت طفرة في حجم ارتفاع  
ملیار قدم   ٧٫٢إنتاج مصر من الغاز الطبیعى لتصل ألعلى معدالتھ لـ 

مكعب غاز یومیا خالل شھر سبتمبر الماضي، یعد معدالت إنتاج 
قیاسیة.وجاء ذلك خالل أعمال المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول 

المتوسط (موك) بقاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندریة حوض البحر 
بحضور الدكتور عبد العزیز قنصوة محافظ األسكندریة ورؤساء شركات  
البترول العالمیة، والذى یعقد ھذا العام تحت شعار “مصر: التكامل بین 
ضفتى البحر المتوسط” بھدف الترویج للتنسیق والتكامل والتعاون االقلیمى 

ترول والغاز.وسیستضیف المعرض المصاحب للمؤتمر في مجاالت الب
 ٢٤شركة عارضة محلیة وعربیة وعالمیة من  ٣٥٠ھذا العام أكثر من 

دولة تعرض خاللھ ھذه الشركات أنشطتھا وأحدث التكنولوجیات  
المستخدمة فى صناعة البترول والغاز، ویشارك في أعمال المؤتمر نحو 

ً على مدى األیام الثالثة ٢٥٠ ورقة  ١٢٨ومناقشة ما یزید على  متحدثا

  
    فیتش: خفض الفائدة یدعم البنوك المصریة للتوسع في اإلقراض 

قالت وكالة فیتش للتصنیف االئتماني، إن البنوك المصریة ستتجھ أكثر 
نحو اإلقراض.وأرجعت الوكالة ھذا االتجاه في تقریر إلى التخفیضات 

الفائدة، بدعم تعافي الطلب على اإلقراض الناتج عن األخیرة ألسعار 
ً على  أسعار العائد الحالیة.وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سیضع ضغوطا
البنوك التي ال تمتلك قواعد رأسمالیة كافیة.وعلى مستوى معدالت 

بالمائة خالل  ٥٫٥النمو، توقعت الوكالة نمو االقتصاد المصري 
ن الخفض في أسعار الفائدة المدعوم .وأضافت أ٢٠٢٠و ٢٠١٩العامین 

م االقتصادي، سیقدم دفعة قویة للقطاع الخاص، الذي ھو  ْ باستمرار الزخ
في أشد الحاجة إلیھا.وقالت فیتش إن القروض ال تمثل حصة كبیرة من 
أصول البنوك المصریة، موضحة أنھا تعادل نحو ثلث األصول فقط، 

لدیون السیادیة، ورغم ذلك في الوقت الذي تتوسع فیھ باالكتتاب في ا
قدرتھم على زیادة اإلقراض مقیدة بضعف كفایة قواعدھا 

بالمائة بنھایة یونیو الماضي  ١٣الرأسمالیة.وسجل معدل نمو القروض 
، بحسب فیتش.وقالت فیتش، إن ٢٠١٨مقارنة بمستویاتھا في یونیو 

بالمائة من  ٢٩اإلقراض الحكومي یستحوذ على حصة تصل إلى 
قروض البنوك.وذكرت أن التوسع في إقراض القطاع الخاص إجمالي 

یشجع تنویع البنوك لنماذج اعمالھا، وتوجھھا نحو خفض تدریجي 
للقروض الحكومیة وحیازة أوراق الخزانة.وقرر البنك المركزي 

، خفض كل من سعر عائد اإلیداع ٢٠١٩سبتمبر  ٢٦المصري في 
یة للبنك المركزي بواقع واإلقراض للیلة واحدة وسعر العملیة الرئیس

بالمائة،  ١٤٫٢٥بالمائة، و ١٣٫٢٥نقطة أساس، لیصل إلى  ١٠٠
  المصدر: مباشر بالمائة، على الترتیب. ١٣٫٧٥و

من مقترح تعدیل المساھمة التكافلیة بقانون التأمین  النتھاءمعیط: ا
  الصحى 

قال وزیر المالیة ورئیس مجلس إدارة ھیئة التأمین الصحى الشامل 
من صیاغة مقترح بتعدیل المساھمة  النتھاءمحمد معیط، إنھ تم ا

معیط، أن المقترح الجدید استجاب لمطالب  وأضاف التكافلیة بالقانون.
اتحاد الصناعات والغرف التجاریة واتحاد المستثمرین بطریقة التحاسب 
ً اإلفصاح عن شكل المعاملة الجدیدة، لحین إقرارھا من مجلس  رافضا
الوزراء بعد العرض علیھ، ثم إحالتھا إلى مجلس النواب لمناقشتھا 

لشركات فى وقت سابق بتعدیل أصحاب األعمال وا  وطالبوإقرارھا.
فى  ٢٫٥المساھمة التكافلیة بقانون التأمین الصحى الشامل لتصبح 

ً من  من إجمالى اإلیرادات كما ھو  ٢٫٥األلف من صافى الربح بدال
 .ً معیط، إن أى نظام عند تطبیقھ یواجھ مجموعة من  وقالالحال حالیا

یق، وھو ما الصعوبات والمعوقات، لكن یجرى تداركھا أثناء التطب
خالل مؤتمر صحفى  وذكر یحدث فى قانون التأمین الصحى الشامل.

على ھامش افتتاحھ المقر الرئیسى لھیئة التمویل، أن أعداد المواطنین 
ألف  ٦٠٠المسجلین بمنظومة التأمین الصحى الشامل یبلغ حتى اآلن 

مواطن فى محافظ بورسعید التى تعد أول محافظة تطبق فیھا 
ً على ا ضافوأالمنظومة.  إلى  النتقالالوزیر أنھ یجرى العمل حالیا

المحافظة التالیة فى خطة تطبیق المنظومة وھى محافظة اإلسماعیلیة، 
بعد نجاحھا بمحافظة بورسعید، كما ذكر معیط أن أحد األمور المھمة 
لالنتقال إلى محافظة أخرى وصول التطبیق بالمحافظة القائمة إلى 



 

 

ً من الموضوعات الھامة المتعلقة بصناعة البترول  بحثیة تغطى عددا
ً   ٢٠٠٠والغازیذكر أنھ منذ بدایة انعقاد مؤتمر موك عام  والتناوب سنویا

بین مدینتى األسكندریة ورافیینا اإلیطالیة أصبح من أھم المؤتمرات  
ً للخبراء  البارزة في أجندة المؤتمرات الدولیة  ً مھما ً تجمعا ویُعد دائما

وصانعى القرار والمتخصصین فى قطاع البترول والغاز الطبیعى، ویمثل 
فرصة طیبة للمشاركین لتبادل الخبرات والتعرف على آخر مستجدات  
التكنولوجیات الحدیثة، خاصة فى مجاالت البحث واالستكشاف واإلنتاج 

  المصدر: أموال الغدمن المیاه العمیقة.

شركة مصریة وأجنبیة تسعى للحصول وتجدید العالمة التجاریة  ١٣
  للقطن مصر  

كشف المھندس خالد شومان المدیر التنفیذي لجمعیة قطن مصر، أن  
شركة مصریة وأجنبیة تسعى  ١٣الجمعیة تقوم حالیا بعملیات فحص لنحو 

للحصول على العالمة التجاریة للقطن المصري وتجدید رخصتھا لحمل 
تلك العالمة.وقال ردا على سؤال أموال الغد خالل المؤتمر الصحفي على 

رة التي نظمتھا الجمعیة لمحلج القطن المطور بالفیوم، إن عدد  ھامش الزیا
الشركات التي حصلت على العالمة التجاریة للقطن المصري یصل لنحو 

شركة حالیا.وأضاف شومان أن الجمعیة تتولى تطبیق  نظام التتبع  ٨
لمراحل إنتاج القطن والمصنوعات القطنیة للتأكد من صحة وجودة المنتج 

لجمعیة لھ حق استخدام عالمة شعار القطن المصري وشھادة  التي تمنح ا
.وأوضح Total Transparency Golden Sealالشفافیة الكاملة 

أنھ منذ تطبیق العمل بنظام البصمة الوراثیة لمنح شعار القطن المصري 
للمصنعین والمشتریین حول العالم، والقیام بحمالت توعیة عالمیة لكبرى 

ركات العالمیة ؛ زادت طلبات االستیراد على سالسل التجزئة والما
األقطان المصریة الخام بصورة كبیرة ،.ولفت شومان إلى أن الھدف من 

قطن مصر كما ھو مدون علیھ  ٪ ١٠٠ذلك  التأكد من أن المنتج مصنوع 
، خاصة وأنھ تم وضع معاییر المواصفات للقطن المصري ومنتجاتھ من 

  أموال الغدالمصدر:  شفافیة الكاملة .خالل عملیة التتبع التي توضح ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إن المرحلة األولیة  وقالمن االستمراریة. ھا درجة نضج وتأھیل تمكن
فى تطبیق أى نظام من أصعب المراحل نتیجة وضع نظم جدیدة 
وتدشین ھیاكل للتعامل معھ، وأشار إلى أن نظام التمویل من األنظمة 

سنوات لضمان  ٣المرنة بالقانون الذى سیجرى مراجعتھا كل 
شكال المصادر المالیة مع احتمالیة تعدیل أى مصدر من أ الستدامةا

ً للدراسة االكتواریة. الثة الث أن تطبیق نظام التأمین الصحى  وأوضح وفقا
الشامل سوف یساھم فى تخفیض معدالت الفقر بالمحافظات نتیجة 

معیط، إن القطاع الخاص عنصر  وقالوجود منظومة صحیة متكاملة. 
ن أساسى مشارك باللجنة الدائمة لتسعیر الخدمات الطبیة، كما یوجد لجا

فحص فنیة لمراجعة الفواتیر الصادرة من اللجان المقدمة 
أن ھیئة التمویل ال تتعاقد مع أى من مقدمى الخدمات  وأضافللخدمة. 

والجودة، كما  العتمادإال بعد الحصول على تراخیص مزاولة من ھیئة ا
یسرى ھذا التطبیق على جمیع المستشفیات الجامعیة والخاصة 

ً والصیدلیات ومعامل التحال : “الكل سیكون حریصا ً یل والصیدلیات، قائال
على التواجد بمنظومة التأمین الصحى الشامل ألنھم عایزین 

  المصدر: جریدة البورصةزباین”.

 الفائدة على أدوات الدین الحكومیة تواصل االرتفاع 
واصلت الفائدة على أذون وسندات الخزانة االرتفاع لألسبوع الثاني   

نقطة أساس في أعقاب قرار البنك  ٢٠٠تراجعت  على التوالي، بعد أن 
المركزي باستئناف دورة التیسیر النقدي، نھایة أغسطس 
الماضى.وصعد مؤشر جریدة المال الذي یقیس متوسط العائد على 

فى تعامالت  ٪١٥٫٧٥نقطة مئویة لیسجل  ٠٫٢٦األذون بنسبة 
.جاء في األسبوع السابق علیھ ٪١٥٫٤٩األسبوع الماضى، مقارنة بـ 

ذلك في الوقت الذي تراجعت فیھ عملیات االكتتاب على أذون وسندات 
، ٪٥٠الخزانة التي یطرحھا البنك المركزي األسبوع الماضي بنحو 

مقارنة باألسبوع قبل الماضي.كل ھذا یعكس التحول اإلیجابى فى نظرة 
المستثمرین بشأن أداء االقتصاد الكلى فى مصر: نقلت المال عن محلل 

د كلي لدى أحد بنوك االستثمار المحلیة، قولھ إن ارتفاع الفائدة اقتصا
على أدوات الدین یرجع إلى انخفاض تسعیر العروض فى السوق 
األولیة بناء على تقدیرات سابقة من جانب المتعاملین بخفض الفائدة بین 

نقطة أساس من جانب المركزي في االجتماع األخیر  ٢٠٠إلى  ١٥٠
نقطة  ١٠٠والذي تقرر خاللھ خفض الفائدة بواقع للسیاسة النقدیة، 

أساس. أدى انخفاض العائد إلى تراجع شھیة المستثمرین، لتبدأ العوائد 
مسارا صعودیا.وتشیر حقیقیة استمرار ھذا االتجاه إلى أن توقعات 
المزید من التیسیر النقدي خالل االجتماعین المقبلین للجنة السیاسة 

دیسمبر، قد بدأت تنعكس على أرض  ٢٦نوفمبر و ١٤النقدیة في 
  المصدر: إنتربرایزالواقع.



 

 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    میشیل بارنییھ: صفقة البریكست ال تزال ممكنة في األسبوع الجاري 

أعلن مفاوض االتحاد األوروبي لشئون البریكست بأن االتفاق على صفقة 
ً في األسبوع  الخروج من االتحاد األوروبي أمر ال یزال  ممكنا

الجاري.وقال میشیل بارنییھ في تصریحات صحفیة في بروكسل یوم  
الثالثاء "فرقنا تعمل بجد وبدأ العمل للتو، وتكثف ذلك العمل على مدار 
ً أو   عطلة نھایة األسبوع وأمس، ألنھ حتى وإن كان االتفاق سییكون صعبا

وع الجاري"، أكثر صعوبة فإنھ الیزل من المحتمل إتمامھ في األسب
بحسب محطة "سي.إن.بي.سي" األمریكیة.وأضاف بارنیھ: "أي اتفاق  
یجب أن یعمل لمصلحة الجمیع، وذلك ھو الوقت المناسب لتوجیھ النوایا  

ً بتوقیت جرینتش   ٨:٢٠الجیدة إلى نص قانوني".وبحلول الساعة  صباحا
 ١٫٢٦٥٩بالمائة إلى  ٠٫٤ارتفع الجنیھ اإلسترلیني أمام الدوالر بنحو 

  ٠٫٤دوالر.كما زادت العملة البریطانیة أمام الجنیھ اإلسترلیني بنسبة 
إسترلیني.ومن المقرر أن تنعقد قمة بین المسئولیین  ٠٫٨٧١١بالمائة عند 

في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة في یومي الخمیس والجمعة من 
یذ البریكست  األسبوع الجاري، لتحدد ما إذا كانت بریطانیا تتجھ نحو تنف

دون اتفاق أم ال.وأفادت التقاریر الصحفیة أمس أن االتحاد األوروبي یفكر 
المصدر:  في قمة عاجلة جدیدة من أجل الوصول إلى اتفاق بشان البریكست.

  مباشر

  انخفاض الدوالر األمریكي عالمیاً مع ترقب التطورات التجاریة 

ھبط الدوالر األمریكي أمام العمالت الرئیسیة خالل تعامالت الیوم ثالثاء،  
مع مراقبة األحداث التجاریة العالمیة، وتطورات البریكست.وفي نھایة 
األسبوع الماضي أعلن الرئیس األمریكي دونالد ترامب أن الوالیات  

ً" في الصفقة التجاریة مع  ال متحدة توصلت إلى "مرحلة أولیة مھمة جدا
الصین.ومع ذلك كشفت تقاریر لوكالة "بلومبرج" أن الصین التزال ترید  
التأكید على إلغاء التعریفات الجمركیة التي توعدت واشنطن بفرضھا في 
دیسمبر المقبل باإلضافة إلى عدم زیادة الرسوم المقرر ھذا األسبوع.  

دوالر، فیما   ١٫١٠٤٠بالمائة إلى  ٠٫١راجع الدوالر أمام الیورو بنحو ت
 ً ین.وانخفضت العملة األمریكیة أمام   ١٠٨٫٣٧استقر أمام الین مُسجال
دوالر، بینما زادت   ١٫٢٦٦٣بالمائة عند  ٠٫٤الجنیھ اإلسترلیني بنسبة 

ل  فرنك.وخال ٠٫٩٩٧٩بالمائة مُسجلة  ٠٫٠٦أمام الفرنك السویسري بنحو 
 ٦تلك الفترة انخفض مؤشر الدوالر الرئیسي الذي یقیس أداء العملة أمام 

.وعلى صعید تطورات  ٩٨٫٣٢٦بالمائة إلى  ٠٫١عمالت رئیسیة بنحو 
البریكست أفادت التقاریر الصحفیة أن االتحاد األوروبي یفكر في قمة 
عاجلة جدیدة من أجل الوصول إلى اتفاق بشان البریكست.ومن المقرر أن  

  المصدر: مباشر أكتوبر الجاري.  ٣١غادر بریطانیا االتحاد األوروبي في ت

  

  

  

  

  

  

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,821.00  -0.01% السعودیة 

 DFMGI 725.00 -0.37%  دبي
 ADI 7,482.00 -1.55% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,464.00 0.31% الكویت 

 BSEX 308,978.9  -3.41% البحرین 
 GENERAL 34,204.00 0.35% قطر 

 MASI 49,359.00 -0.06% المغرب 
 TUN20 146.00 -0.19% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,024.80  0.89% أمریكا 
 S&P 500 2,995.68  1.00% أمریكا 
 NASDAQ 8,148.71 1.24% أمریكا 

 FTSE 100 7,209.32 -0.03% لندن 
 DAX 12,629.79  1.15% أمانیا 

 Nikkei 225 22,472.92  1.20% الیابان 
 %0.01- 1,480.67 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.34 58.85 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.36 52.89 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

المحادثات التجاریة مع تركیا ویرفع الرسوم على  ترامب یوقف 
  ٪ ٥٠الصلب إلى 

ا یعاقب   ً ً” أمر أعلن الرئیس دونالد ترامب أنھ سیصدر “قریبا
المسؤولین األتراك، كما قام برفع الرسوم الجمركیة على الصلب  

ً” وقف المفاوضات التجاریة   ٪٥٠التركي بنسبة تصل إلى  و”فورا
ن ھذا األمر  مع البالد.وقال ترامب في بی ّ ان عبر تویتر “سیمك

الوالیات المتحدة من فرض عقوبات إضافیة قویة على أولئك الذین  
قد یشاركون في انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان أو عرقلة وقف  
إطالق النار أو منع النازحین من العودة إلى دیارھم أو إعادة  

ً أو تھدید السالم أو األمن أو االستقرار  في  الالجئین قسرا
  المصدر: حابيبالدھم.

  



 

 

  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 

سھم مجانى لكل سھم   ٠٫١٩٩٩٩٩٩٩٩٤٥  بالدوالر  - بنك فیصل االسالمي المصري  
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  اصلي 

 

  (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    (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  –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  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن ومخابز االسكندریة  ٢٠١٩/ ١٧/١٠

االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة    ٢٠١٩/ ١٩/١٠
  (فودیكو) 

الزراعي  طریق االسماعیلیة / بورسعید  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 

الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشأت    ٢٠١٩/ ٢٠/١٠
  السیاحیة 

  –البرج الشمالى  –نایل سیتى ابراج  –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
  المسلحة بالزمالك قاعة عرابيیولیو نادي ضباط القوات   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   العام % أول 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي   
 (مصر) 

COMI 79.5 0.35 6.01 353,337 27,875,372 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
15.90 -1.18 3.05- 532,138 8,495,059 19.00 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
9.70 0.10 2.22- 1,742,097 16,849,510 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.37 -2.35 27.56 434,766 598,301 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.78 -0.39 29.39- 679,864 8,657,907 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
17.85 -1.49 18.60 76,152 1,362,289 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
43.30 0.70 5.58 4,840 209,570 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.20 -2.35 11.04- 518,400 5,821,487 15.84 10.01 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.20 -2.26 27.11- 1,308,925 10,929,033 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.70 2.40 29.96- 9,079,987 41,248,588 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.38 -1.65 32.77- 14,859,092 35,155,600 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
14.40 -2.90 7.46 311,010 4,506,509 19.67 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.85 -2.48 3.43- 7,150 70,412 11.97 7.57 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 العقاریھ التنمیة 
CIRA 

13.00 0.00 49.43 1 13 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.25 0.00 36.17 1,372,446 8,577,107 7.06 3.53 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

1.98 -1.98 8.76- 9,386,763 18,573,074 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

26.90 -0.70 47.48 988,397 26,304,116 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

100.00 -0.70 15.25- 86,224 8,545,152 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.30 -0.29 0.96- 445,509 4,623,518 12.94 8.60 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.39 1.86 29.53- 863,900 3,754,856 10.17 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.13 -0.87 46.92- 530,223 4,793,601 23.00 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.30 -0.38 13.40- 1,921,647 10,171,201 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.35 -1.85 9.03- 421,075 2,657,023 7.94 4.03 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.00 -0.99 9.09- 690,482 2,063,047 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

11.69 -3.23 35.31- 4,065,247 47,377,128 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.57 -2.58 2.24- 24,665,927 14,028,839 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.61 -3.33 49.83 561,609 1,481,863 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.20 -2.24 7.68 268,317 3,282,591 14.80 10.00 0.45% 
الكیماویة  الصناعات 
  كیما  - المصریة  

EGCH 
5.16 -1.34 23.10- 466,131 2,385,172 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.71 -3.21 48.87- 957,650 2,603,991 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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