
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٧/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30(  14,209.23 1.06% 9.00% 696,531,264 140,140,598 386,943,076,768مؤشر (

 EGX 50(  2,045.21 1.35% -4.86% 748,862,080 179,723,320 462,560,975,549مؤشر (
 EGX 70(  531.47 1.37% -23.40% 113,087,496 50,195,836 190,249,582,477مؤشر (
 EGX 100(  1,407.49 1.22% -18.51% 809,618,752 190,336,434 577,192,659,245مؤشر (

  عناوین االخبار
  أحمد ھیكل: مشروع المصریة للتكریر یوفر على الدولة ملیار دوالر

  سنویا 
  بدعم األسواق الجدیدة  %٦مصر لأللومنیوم: زیادة الصادرات  
  عمومیة العامة للخزف توافق على استمرار نشاط الشركة مع التوصیة

  بترشید التكلفة 
 أكتوبر.. الحكم في دعوى المساھمین ضد الصخور العربیة  ٣٠  
  ١٠٠٠القابضة الكیماویة: ماكینة جدیدة لشركة راكتا للورق إلنتاج 

  طن یومى 
  والصلب لماذا یشك المركزي للمحاسبات في استمراریة الحدید

  المصریة؟
 ملیون  ٥٠٠القابضة الكیماویة تدرس إنشاء مصنع أسمدة جدید بـ

  دوالر 
  صندوق النقد: تدشین برنامج تعاون جدید مع مصر یحفظ نجاحات

  اإلصالح 
  مصر ترتفع خمسة مراكز في تقریر براند فاینانس للعالمات التجاریة

   ٢٠١٩للدول لعام 
  تعدیالت جوھریة على قانون قطاع األعمال العام أبرزھا إلغاء الشركات

  المشتركة 
  ٢٠٢٤في  %٦صندوق النقد یتوقع نمو االقتصاد المصري  
 نتاج منذ إدیسون اإلیطالیة: حقل أبوقیر للغاز یحقق أعلى معدالت إ

  بدایة عملھ 
  ملیون دوالر إلدارة المخلفات  ٥٠٠مصر تبحث مع البنك الدولي توفیر

  الصلبة 
  مالیین یورو..مصر تؤسس شركة لتحویل قش األرز ٢١٠باستثمارات

  أللواح خشبیة
  وفد ألماني یزور مصر لبحث التعاون في صناعة السیارات..دیسمبر

  المقبل 
 اعات من قمة االتحاد األوروبي تعثر محادثات البریكست قبل س  
  تعافٍ ملحوظ لمبیعات السیارات في أوروبا خالل سبتمبر  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  أخبار الشركات المقیدة
أحمد ھیكل: مشروع المصریة للتكریر یوفر على الدولة ملیار دوالر 

  سنویا 

قال أحمد ھیكل مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مشروع 
شركة المصریة للتكریر سیوفر على الدولة ملیار دوالر من العملة 

، أن تنفیذ ”مصر تستطیع“الصعبة سنویا.وأضاف خالل كلمتة بمؤتمر 
المشروع مر بمراحل وتحدیات عدیدة تم تجاوزھا بمساندة القیادة 
السیاسیة.ویھدف المشروع إعادة تكریر النفط إلنتاج المنتجات البترولیة 

 Euro-Vعالیة الجودة مثل وقود السوالر المطابق للمواصفات األوروبیة 
ل متوافق لكافة وبیعھا في السوق المحلي.وتابع أن المشروع تم تنفیذة بشك

االشتراطات البیئیة، الفتا الي انھ تم استخدام أحدث ما وصلت إلیھ 
تكنولوجیا تكریر النفط.یشار إلي إن شركة القاھرة لتكریر البترول ستوفر 
مدخالت اإلنتاج لصالح المصریة للتكریر.وتعمل شركة القلعة على تطویر 

ملیار  ٤٫٤قدرھا  مشروع الشركة المصریة للتكریر بتكلفة استثماریة
ا من  ٤٫٧دوالر.وتعتزم الشركة المصریة للتكریر إنتاج  ملیون طن سنویً

ملیون طن من وقود  ٢٫٣المنتجات البترولیة عالیة الجودة والقیمة، تشمل 
بما یتجاوز  – Euro Vالسوالر المطابق لمواصفات الجودة األوروبیة 

ألف طن من وقود  ٦٠٠و –من واردات السوالر في الوقت الحالي  %٥٠
النفاثات، وذلك باستخدام مدخالت إنتاج مثل المازوت منخفض القیمة، 

  المصدر: المالبحسب بیان سابق.

  بدعم األسواق الجدیدة  %٦مصر لأللومنیوم: زیادة الصادرات 
 %٦) زیادة تجاوزت EGALشھدت صادرات شركة مصر لأللومنیوم (

ملیار جنیھ  ٧٫٩یھ، مقارنة بـ ملیار جن ٨٫٤العام المالي الماضي لتسجل 
العام السابق.وقالت الشركة إن ھذه الزیادة جاءت نتیجة فتح أسواق جدیدة 
لصادراتھا مثل الوالیات المتحدة، والسودان، وسوریا، وسلوفینیا، وسط 
مساع إلى إضافة عمالء جدد، وذلك في ردھا على تقریر الجھاز 

المالیة العام المالي المركزي للمحاسبات تعلیقا على مؤشراتھا 
المنقضي.وأدت ھذه الزیادة بالصادرات الرتفاع نسبتھا في إیرادات 

العام المالي  %٥٩العام المالي المنتھي، مقارنة بـ  %٦٩٫٤النشاط إلى 
ملیار جنیھ،  ١٢السابق.وسجلت إیرادات مصر لأللومنیوم العام الماضي 

بق، وذلك بانخفاض نسبتھ ملیار جنیھ العام المالي السا ١٣٫٥٠مقارنة لـ 
مقارنة بالعام السابق.شركة مصر لأللومنیوم ھى شركة مصریة  %٩٫٧

لصناعة األلومنیوم، ویعرف مصنعھا الرئیسى باسم مجمع 
األلومنیوم.وتقع فى مدینة نجع حمادى، محافظة قنا بمصر ولھا أكبر 

 ٣٢٠٫٠٠٠مصنع ألومنیوم فى العالم العربي. اإلنتاج السنوى أكثر من 
طن سنویا یقع المصنع بصحراء المدینة وبجانبھ المدینة السكنیة والمیناء 
الذى یطل على نھر النیل.بعد بناء السد العالى توفرت الطاقة، لذلك اتجھ 
التفكیر لبناء مصنع لأللومنیوم، حیث یحتاج استخالص االلومنیوم إلى 

ة لعملیھ التحلیل البوكسیت ) و طاقة كھربیھ عالی- األلومنا-(خام األلومنیوم
الكھربى .بنى المصنع بجانب قریة ھو مركز نجع حمادى محافظة قنا 
یعمل بالمصنع ما یزید على عشرة آالف عامل وتعتبر شركة مصر 
لاللومنیوم احدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنیة تتبعھ مدینة 

لمدارس سكنیة یقیم بھا العاملین تحتوى على كل الخدمات األساسیة كا
والمستشفى والنادى الریاضى الذى لعب عدة مواسم فى الدورى المصرى 

  المصدر: المال.١٩٨٦الممتاز لكرة القدم والمنتخبات األفریقیة فى عام 

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٢٫٧٥    ٩٫٩٩  القومیة لالسمنت
   ١٠٫٠٠    ١٤٣٫٠٠  مطاحن وسط وغرب الدلتا

  ١٠٫٠٠    ١٫٦٥  سبینالكس
  ٩٫٩١    ٤٫٩٩  مدینة نصر لالسكان

  ٨٫٧٢    ٧٢٫٩٦  موبكو

 

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

 -٣٠٫٠٠    ٠٫٧٠   شمال إفریقیا لالستثمار العقاري
 -١٠٫٤٣    ١٣٫٦٥  المشروعات الصناعیة والھندسیة

 -٩٫٩٥    ٥٫٦١  أصول للوساطة
 -٩٫٨٦    ٣٫٧٥  اإلسكندریة لألسمنت

 -٦٫٧٠    ١٩٫٩٠  اإلسكندریة -المركز الطبي الجدید 

  

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

  ٤٫٩٩    ١٠٨،٢١٥،٥٥٢  مدینة نصر لالسكان
  ١٠٫٠٥    ١٠٠،٣٢٦،٢٨٠  طلعت مصطفى

  ١١٫٩٠    ٦٥،٥٩١،٧٢٠  حدید عز
  ١٨٫٠٠    ٥٩،٠٧٢،٤٧٦  ھیرمس

  ٧٩٫٤٠    ٤٨،٨٠٠،٦٤٨  البنك التجاري الدولي

  

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

  ٠٫٥٩    ٤٣،٠٨٤،٤٥٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٤٫٩٩    ٢٢،٤٣٧،٢٧٠  مدینة نصر لالسكان

  ٢٫٠٧    ١٤،٧٩٤،١١٥  بالم ھیلز
  ٠٫٣٧    ١٤،١١٦،٣٤٩  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٦٦    ١١،٥٤٠،٨٢٠  القابضةبورتو 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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عمومیة العامة للخزف توافق على استمرار نشاط الشركة مع التوصیة 
  بترشید التكلفة 

)، عن اجتماع PRCLأعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصیني (
الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة یوم الثالثاء الموافق 

.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن ١٥/١٠/٢٠١٩
ادیة اعتمدت القوائم المالیة للعام المالي المنتھي في الجمعیة الع

وقائمة الدخل عن نفس السنة المالیة، وذلك بصافي  ٣٠/٠٦/٢٠١٩
ملیون جنیھ.كما وافقت الجمعیة العام غیر العادیة  ٥٩٫٧٠١خسارة بلغت 

على استمراریة الشركة، وذلك في ضوء تحسن نتائج األعمال عن الربع 
، مع ضرورة العمل على ترشید ٢٠١٩/٢٠٢٠األول من العما مالي 

التكلفة والعمل على تحسین اقتصادیات التشغیل واستغالل كامل طاقتھا 
  البورصة المصریةالمصدر:االنتاجیة المتاحة، وتحسین الجودة.

   أكتوبر.. الحكم في دعوى المساھمین ضد الصخور العربیة ٣٠
، إنھ تم تحدید جلسة قالت شركة الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة

للحكم في الدعوى المرفوعة ضد الشركة من  ٢٠١٩أكتوبر  ٣٠
المساھمین.وأكدت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء، أنھ 
سیتم اإلعالن عن آخر المستجدات.وكان المساھم أحمد إدریس علي، 

ألف سھم، والمساھم محمد عبدالمطلب والذي یمتلك  ٥٠٠والذي یمتلك 
ً، قاما برفع دعوى قضائیة للمطالبة بفرض حراسة على  ٤٢٠ سھما

یونیو الماضي، رفع دعوى قضائیة  ١٧الشركة.وكانت الشركة نفت یوم 
من یونیو الماضي  ٢٥ضد الشركة، والمزعم النظر فیھا في الـ 

الجاري.یشار إلى أن الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة سجلت 
ن جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو ملیو ١٫٠٨صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس الفترة من العام  ١٫٠٧الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  المصدر:مباشر الماضي.

طن  ١٠٠٠القابضة الكیماویة: ماكینة جدیدة لشركة راكتا للورق إلنتاج 
  یومى 

كشف ولید محمد الرشید، نائب رئیس الشركة القابضة للصناعات 
الكیماویة، أنھ تم إلغاء التعاقد مع شركتین من اسبانیا والتشیك، إلصالح 

الوفاء  ماكینة الورق لشركة راكتا باالسكندریة ،لعدم قدرة الشركتین على
بااللتزامات المطلوبة للتعاقد.أضاف الرشید لـ"الیوم السابع"، انھ سیتم 

طن من الورق یومیا،  ١٠٠٠إلى  ٨٠٠إنشاء ماكینة جدیدة إلنتاج، ما بین 
ً من طاقة الماكینة القدیمة التى تصل الى  طن یومیا .وحول أخر  ٢٢٠بدال

ید، أن المشروع بأسوان إشار ولید الرش ٢المستجدات فى مشروع كیما 
ا فى  أكتوبر الجارى ، الفتا أن المشروع یعمل بطاقة  ٣١سیتم تسلیمھ نھائیً

ملیار جنیھ.أوضح أنھ من  ١١٫٧.وتكلف مشروع تطویر كیما %١٠٠
طن یومیا  ١٣٢٠طن یومیا إلى  ١٢٠٠المتوقع زیادة الطاقة اإلنتاجیة من 
  سابعالمصدر: الیوم ال ،مع التعاقد على تسویق كل المنتج.

  

  

لماذا یشك المركزي للمحاسبات في استمراریة الحدید والصلب 
  المصریة؟

"وجود شك جوھري في استمراریة الشركة"، أبرز ما جاء في 
تعلیق الجھاز المركزي للمحاسبات عن أعمال شركة الحدید 

تسبب في رفض مساھمي الشركة اعتماد القوائم والصلب، مما 
المالیة السنویة.قررت الجمعیة العامة العادیة للشركة رفض القوائم 

بسبب مالحظات الجھاز  ٢٠١٩-٢٠١٨المالیة عن العام المالي 
المركزي للمحاسبات.وأرجع المركزي للمحاسبات شكھ في 

لى سداد عوامل، تصدرھا عدم القدرة ع ٥استمراریة الشركة إلى 
ً في تراكم  االلتزامات والمتطلبات المالیة، وھو ما یظھر جلیا

ملیار جنیھ  ٥٫٣٧٢المدیونیات للموردین الرئیسین للشركة بنحو 
ً لتقریر  ٤٫٥العام الجاري مقابل  ملیار جنیھ العام الماضي، وفقا

المركزي.یشار إلى أن الحدید والصلب المصریة حققت خسائر 
- ٢٠١٨یھ خالل العام المالي الماضي (ملیار جن ١٫٢٤بلغت 
ملیون جنیھ بالعام المالي  ٨٩٩٫٦)، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩

ً إلى توقع العدید من خطوط  السابق لھ.وأرجع الجھاز رأیھ أیضا
اإلنتاج بصورة متكررة نتیجة تقادم اآلالت والمعدات وھو ما 

أن انعكس على زیادة نسبة األعطال والتوقفات.وأوضح التقریر 
بالمائة خالل العام المالي  ٩٢نسبة األعطال والتوقفات بلغت نحو 

بالمائة العام السابق، مما یعني أن نسبة استغالل  ٨٢الجاري مقابل 
بالمائة فقط.وعلى مستوى العامل الثالث،  ٨الزمن المتاح بلغت 

أشار إلى عدم مطابقة معظم إنتاج األفران العالیة للمواصفات، 
بالمائة من إنتاج األفران ھذا بخالف  ٧٩ھ نحو حیث بلغت نسبت

المخلفات.ولفت التقریر إلى عدم توافر المخزون االستراتیجي من 
خام فحم الكوك وانخفاض توریدات شركة الكوك.وبلغ متوسط 

ً خالل العام المالي  ٣٠٦التوریدات الیومیة نحو  أطنان یومیا
أطنان  ١٠الجاري، حیث بلغ ذلك االنخفاض ذروتھ لیصل إلى 

ً فقط خالل سبتمبر  ألف  ٣٢.وقامت الشركة باستیراد ٢٠١٨یومیا
وھو ما یكفي اإلنتاج لمدة شھر واحد  ٢٠١٨طن في سبتمبر 

فقط.ویعتبر التعثر المالي العامل الخامس الذي تشكك بسبب 
المركزي في استمراریة الشركة، حیث بلغ تعثرھا المالي مداه في 

من القابضة للصناعات المعدنیة ملیون جنیھ  ٥٠حصولھا على 
ً لمرتبات العاملین عن أغسطس  ملیون جنیھ  ٥٦ونحو  ٢٠٤٨سدادا

ملیون جنیھ لسداد رسوم قضائیة في  ٣٠لسداد منحة العاملین ونحو 
  المصدر: مباشرقضیة بنك مصر.

ملیون  ٥٠٠القابضة الكیماویة تدرس إنشاء مصنع أسمدة جدید بـ
  دوالر 

د، نائب رئیس الشركة القابضة للصناعات كشف ولید محمد الرشی
الكیماویة، إنھ سیتم توقیع برتوكول تعاون، مع إحدى شركات 
القطاع الخاص، إلنشاء مصنع جدید إلنتاج األسمدة بشركة النصر 
لألسمدة بالسویس.وأضاف ولید الرشید لـ"الیوم السابع" أن المساحة 

ألف متر،  ٢٥٠المتوقعة لبناء المصنع الجدید، ستكون فى حدود 
ملیون دوالر، الفتا إلى أنھ سیتم دراسة  ٥٠٠وبتكلفة تصل لنحو 

كافة الجوانب المالیة والفنیة قبل الشروع فى الشراكة على المصنع 
الجدید.أوضح نائب رئیس القابضة الكیماویة، أن شركة النصر 
لألسمدة بالسویس من الشركات التى نجحت فى تخفیض خسائرھا 

  المصدر: الیوم السابع.٢٠١٩-٢٠١٨ل العام المالى بشكل كبیر خال



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
صندوق النقد: تدشین برنامج تعاون جدید مع مصر یحفظ نجاحات 

  اإلصالح 

أعلن صندوق النقد الدولى، عن تطلعھ لتدشین برنامج تعاون قوى مع 
النجاحات التى حققھا مصر خالل الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على 

برنامج اإلصالح، والمساھمة فى العمل على تعزیز اإلصالح 
الھیكلى.وأشار رئیس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزیز مشاركة 
القطاع الخاص فى جھود التنمیة والبناء واإلنتاج، وأن یأخذ القطاع 

میة فى البالد، الخاص خالل السنوات القلیلة القادمة زمام قیادة قاطرة التن
ال سیما بعد كل الجھود التى قامت بھا الحكومة فى تمھید الطریق للقطاع 
الخاص خالل السنوات الماضیة، عن طریق تنفیذ مشروعات بنیة تحتیة 
ومرافق تخدم أغراض التنمیة.وتطرق مدبولي الى الحوافز واإلصالحات 

منت تدشین التى تمت خالل الفترة الماضیة فى القطاع الصناعى، وتض
المنظومة اإللكترونیة الجدیدة لتخصیص األراضى الصناعیة، باإلضافة 
إلى البرنامج الجدید لتحفیز الصادرات، وكذلك تخفیض أسعار الطاقة 
للقطاع الصناعى من أجل مساعدة الصناعات المصریة على المنافسة 

ً.وأشارإلى تطبیق آلیة التسعیر التلقائي للوقود، من خالل ق رار عالمیا
ً للمعادلة  اللجنة المعنیة باألمر بتخفیض أسعار البنزین والمازوت، وفقا

   المصدر: صحیفة البورصةالسعریة التى تم وضعھا.

تعدیالت جوھریة على قانون قطاع األعمال العام أبرزھا إلغاء الشركات 
  المشتركة 

كشفت مصدر بقطاع األعمال العام، إنھ یتم إجراء تعدیالت جوھریة على 
المعروف باسم قانون قطاع األعمال العام من خالل  ٩١لسنة  ٢٠٣قانون 

لجنة فى الوزارة.أضاف المصدر لـ"الیوم السابع" أن أبرز تعدیالت 
القانون المقترحة، ھى الغاء الشركات المشتركة التى كانت تؤسسھا 

ت التابعة، مع شركات قطاع خاص، والتى كانت بابا للمجامالت الشركا
وتعیین االقارب، الفتا أن التعدیالت فى القانون ستكون جوھریة، وال 
سیما أن القانون كان بمثابة قانون انتقالى واستمر لفترة طویلة للغایة عكس 
المستھدف منھ.أكد أن القانون سیشھد تعدیالت فى العدید من المواد 

تعلقة بربط اإلنتاج بالحافز، وتحدید صرف المكافآت والبدالت وغیرھا الم
وتحدید معاییر واضحة للتعامل مع الشركات بما یضمن الحفاظ على المال 
العام كما سیتم تعدیل وإلغاء العدید من مواد القانون الحالى والذى كانت 

ت الخاسرة تخالفھ الشركات وال تلتزم بمواده بجانب امكانیة تصفیة الشركا
ودمجھا وتغییر مجالس االدارات بصورة سلسة.ومن التعدیالت التى سبق 
اإلعالن عنھا تعدیالت تستھدف تقلیص دور األجھزة الحكومیة التى قد 
تتدخل فى أعمال اإلشراف والمتابعة على الشركات لیقتصر اإلشراف 

ل على جھة واحدة تمثل المالك.كما تستھدف تمكین شركات قطاع األعما
العام من تصحیح ھیاكلھا التمویلیة من خالل االعتماد على الذات، وتدویر 
جزء من االستثمارات، حتى یمكن تعبئة المزید من األموال إلنشاء 
مشروعات جدیدة وخلق فرص عمل جدیدة، وإصالح الشركات من أجل 
مساھمتھا فى زیادة اإلنتاج وزیادة القیمة المضافة.بجانب تھیئة اإلطار 

انونى لتطویر أداء شركات قطاع األعمال العام وحسن استخدام الق
أصولھا، والتزام الشركات بمعاییر التقییم المالى ومعاییر التقییم العقارى، 
والسعى نحو تماثل قواعد وأسالیب اإلدارة والعمل فى شركات قطاع 
األعمال العام مع غیرھا من الشركات المساھمة األخرى الخاضعة للقانون 

، ومعالجة أوجھ القصور والسلبیات التى أفرزھا ١٩٨١لسنة  ١٥٩
التطبیق العملى للقانون الحالي.وتتضمن التعدیالت المقترحة تطویر قواعد 

  
مصر ترتفع خمسة مراكز في تقریر براند فاینانس للعالمات التجاریة 

   ٢٠١٩للدول لعام 

ارتفعت مصر خمسة مراكز في تقریر براند فاینانس للعالمات التجاریة 
أسرع نمو للعالمات التجاریة للدول ، مسجلة خامس ٢٠١٩للدول لعام 

عالمیا ھذا العام. واحتفظت الوالیات المتحدة والصین وألمانیا على 
الترتیب بالمراكز الثالثة األولى في القائمة، في حین خطفت الیابان 
المركز الرابع من بریطانیا، حسبما ذكر تقریر براند فاینانس.ویقیس 

ة بناء على مجموعات من البیانات التقریر قیمة كل دولة كعالمة تجاری
في ثالثة مجاالت رئیسیة، السلع والخدمات، ومناخ االستثمار، 
والمجتمع والمؤسسات المجتمعیة.واحتلت دولة اإلمارات المرتبة 
األولى إقلیمیا كأقوى العالمات التجاریة تلتھا المملكة العربیة السعودیة، 

ائمة العالمیة على الترتیب. بالق ٢١و الـ  ٢٠وجاءتا في المركزین الـ 
وكذلك احتلت اإلمارات المركز السادس عالمیا كأقوى العالمات 

من دول الشرق األوسط وأفریقیا ضمن أسرع  ١١التجاریة.وجاءت 
دولة نموا كعالمة تجاریة على مستوى العالم، وكانت غانا األسرع  ٢٠

   المصدر: إنتربرایز.٢٠١٩نموا إقلیمیا وعالمیا في عام 

  ٢٠٢٤في  %٦ندوق النقد یتوقع نمو االقتصاد المصري ص
بالمائة  ٦توقع صندوق النقد ارتفاع معدل نمو االقتصاد المصري إلى 

.وأضاف الصندوق في تقریره حول آفاق االقتصاد العالمي ٢٠٢٤في 
بالمائة  ٥٫٥لشھر أكتوبر، أنھ من المتوقع في مصر أن یسجل النمو 

قد أبقى في المراجعة الخامسة لمصر .وكان صندوق الن٢٠١٩بنھایة 
- ٢٠٢٠في بدایة األسبوع على توقعاتھ لنمو االقتصاد المصري خالل 

بالمائة، وذلك دون تغییر عما جاء في تقریر  ٥٫٩عند  ٢٠١٩
المراجعة الرابعة.وتوقع الصندوق أن یدعم كل من الزیادة في إنتاج 

لوضع األمني في الغاز الطبیعي وانتعاش قطاع السیاحة مع استقرار ا
بالمائة في العام  ٦البالد نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي لیسجل 

 ً المالي المقبل.وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن یرتفع مجددا
بالمائة بنھایة عام  ٩٫٤في مصر على أن یبقى في خانة اآلحاد، لیسجل 

المراجعة  .وفي٢٠٢٠بالمائة بنھایة  ٨٫٧، وأن یتراجع إلى ٢٠١٩
الخامسة لمصر، خفض صندوق النقد توقعاتھ لمعدل التضخم في مصر 

 ٩٫٦بالمائة إلى  ١٠٫٧من  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل العام المالي 
بالمائة.وفي وقت سابق نشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء 
المصري، إنفوجرافیك سلط من خاللھ الضوء على تصدر مصر 

طقة، والذي یعد من أعلى معدالت معدالت النمو االقتصادي في المن
 ً النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقا
للتقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیة.وخالل الشھر الجاري، أعلن 

 %٧مجلس الوزراء المصري، إن بالده تستھدف معدل نمو یصل إلى 
  مباشرالمصدر:  خالل العام المالي المقبل.

یسون اإلیطالیة: حقل أبوقیر للغاز یحقق أعلى معدالت إنتاج منذ إد
  بدایة عملھ 

قال نیكوالس كاتشاروف نائب رئیس شركة إدیسون اإلیطالیة لشمال 
أفریقیا والشرق األوسط، إن حقل أبوقیر للغاز الطبیعي بالبحر 

، یحقق حالیا أعلى ٢٠٠٩المتوسط، الذى تستثمر فیھ شركتھ منذ عام 
اإلنتاج منذ بدایة عملھ، بحسب بیان من وزارة البترول  معدالت

الثالثاء.وأضاف كاتشاروف، خالل المؤتمر والمعرض الدولي لدول 



 

 

من  ١٩وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقییم الواردة بالمادة 
، وزیادة مستویات اإلفصاح والشفافیة ١٩٩١لسنة  ٢٠٣القانون رقم 

األعمال العام وتطبیق قواعد الحوكمة واإلدارة الرشیدة  بشركات قطاع
  المصدر: الیوم السابعبھا.

ملیون دوالر إلدارة المخلفات  ٥٠٠مصر تبحث مع البنك الدولي توفیر 
  الصلبة 

 ٥٠٠بحثت الدكتورة سحر وزیرة االستثمار ، مع البنك الدولي توفیر 
المخلفات الصلبة في ملیون دوالر لمشروع مكافحة التلوث وإدارة 

مصر.أضافت نصر، في بیان یوم األربعاء، أن بالدھا تبحث أیضا مع 
البنك الدولي رفع مستوى الشراكة مع التركیز على دعم قطاعي الصحة 
والتعلیم فى مصر.وأشارت نصر، إلى أن موضوعات المناقشة تتم وفقا 

الفتاح لما یتماشى مع رؤیة مصر المستقبلیة وتكلیفات الرئیس عبد 
السیسي بضرورة االستثمار في العنصر البشري.وذكرت وزیرة 
ً تتعاون مع العدید من شركاء التنمیة في  االستثمار، أن بالدھا تتعاون حالیا
مجال تنمیة مشروعات ریادة األعمال وخاصة دعم المرأة والشباب، 
موضحة حرص مصر على تدعیم دور القطاع الخاص في التنمیة من 

ة القطاع الخاص في تمویل مشروعات التنمویة التي تدعم خالل مشارك
   المصدر: أموال الغدجھود التنمیة.

مالیین یورو..مصر تؤسس شركة لتحویل قش األرز ٢١٠باستثمارات 
  أللواح خشبیة

أعلن وزیر البترول المصري، عن تأسیس أول شركة مصریة لتحویل 
مالیین  ٢١٠إلى  قش األرز إلى ألواح خشبیة بتكلفة استثماریة تصل

یورو.وأضاف طارق المال في بیان الیوم األربعاء، أن الھدف من تأسیس 
الشركة وضع حلول للحد من التلوث البیئي الناتج عن حرق كمیات كبیرة 
من قش األرز.وأضاف وزیر البترول، أن استثمارات الشركة مصریة 

ً  ٢٠٥خالصة وبطاقة إنتاجیة تصل إلى  ً آالف متر مكعب سنویا اعتمادا
ً من قش األرز كمادة خام وبتكنولوجیا  ٢٤٥على كمیة  ألف طن سنویا

ألمانیة، على أن یتم عمل أعمال اإلنشاءات والتركیبات من خالل شركة 
بتروجت.وأشار المال، إلى أنھ سیتم إنشاء المشروع في محافظة البحیرة، 

تصنیعھ ویھدف إلى تحقیق االستغالل االقتصادى األمثل من قش األرز ب
ً من حرقھ واالضرار بالبیئة.   مباشرالمصدر:  بطرق علمیة متطورة بدال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"، الذي تم افتتاحھ الیوم ٢٠١٩حوض البحر المتوسط "موك 
عاما، ارتفع إنتاجھ من  ٤٠باإلسكندریة، أن الحقل، الذي ینتج منذ 

، وبنسبة ٢٠٠٩مقارنة بعام  %١٠٠الغاز العامین األخیرین بنسبة 
.وذكر أن الزیادة في إنتاج الغاز من الحقل ٢٠١٦مقارنة بعام  %٥٠

ملیون دوالر من شركة  ٣٠٠یأتي انعكاسا لضخ استثمارات قیمتھا 
 ٦إدیسون لتنمیة الحقل، وتدشین منصة شمال أبوقیر البحریة، ووضع 

إجمالي ما ینتجھ آبار على اإلنتاج، كما تضاعف إنتاج المتكثفات لیصل 
ألف برمیل مكافىء یومیا.وأشار كاتشاروف إلى  ٥٠الحقل إلى نحو 

استمرار أعمال التنمیة والبحث واالستكشاف في منطقة حقل أبوقیر، 
والذي بلغ إجمالي االستثمارات التي تم ضخھا في تنمیتھ منذ عام 

 ملیار دوالر.وأكد أن شركتھ تكثف حالیا أنشطتھا في ٢٫٢نحو  ٢٠٠٩
مصر في عدة مناطق للبحث عن الغاز وإنتاج بالمیاه العمیقة، وأنھا 

ملیون دوالر استثمارات جدیدة في مصر على مدار العام  ١٠٠تضخ 
المالي الحالي.وأشار كاتشاروف إلى اإلعداد لحفر بئرین استكشافیین 
جدیدین بالمیاه العمیقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز في الربع 

" في ١ -العام الحالي، حیث تبدأ حفر البئر األولى "نجمة األخیر من 
منطقة شمال شرق حابي في أكتوبر الحالي.كما تستھدف حفر البئر 

" قبل نھایة العام في ضوء نتائج برامج المسح السیزمي ثالثي ١"عمیق 
األبعاد بمنطقة شمال ثقة البحریة، والتي أكدت وجود عدد من التراكیب 

را إلى أنھا حالیا بصدد تقییم نتائج حفر البئر "جنوب الجیولوجیة، مشی
" في دلتا النیل األرضیة، بحسب كاتشاروف.وأشار إلى البدء ٢إدكو 

اكتشافات بحریة جدیدة للغاز بمنطقتي شمال  ٣في مشروع تنمیة 
ملیون قدم مكعب، والتي تقع  ٣٠٠العامریة، وشمال إدكو باحتیاطیات 

ملیون دوالر والتي ستبدأ اإلنتاج  ٢٠٠ات شمال حقول أبوقیر باستثمار
، لتدعم إنتاج حقول أبوقیر وتعوض التناقص الطبیعي ٢٠٢١عام 

   لإلنتاج.المصدر: مصراوي

وفد ألماني یزور مصر لبحث التعاون في صناعة السیارات..دیسمبر 
   المقبل

یزور وفد من الرابطة األلمانیة لصناعة السیارات في برلین مصر 
دیسمبر ، لتعزیز التعاون المشترك في مجال صناعة السیارات.وأكد 
رئیس اتحاد الصناعات المصري، في بیان الیوم األربعاء، أھمیة 
صناعة السیارات لالقتصاد المصري؛ لما یمكنھ من توفیر فرص 

فیر فرص عمل للشباب.جاء ذلك في ثاني استثماریة جدیدة وكذلك تو
أیام زیارة وفد من اتحاد الصناعات إلى ألمانیا للقاء كورت كریستیان 

األلمانیة والتي تضم  VDAالرئیس التنفیذي لرابطة صناعة السیارات 
عضو من مصنعي السیارات األلمانیة.وأشار محمد السویدي، إلى  ٦٠٠

ً لتطویر صناعة ما تتمتع بھ مصر من موقع متمیز یؤھل ھا لتكون مركزا
السیارات وقطع الغیار وإقامة الصناعات المغذیة والتصدیر إلى دول 

  مباشرالمصدر: المنطقة والقارة األفریقیة.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   تعثر محادثات البریكست قبل ساعات من قمة االتحاد األوروبي

المرتقبة بین االتحاد األوروبي والمملكة تفصلنا ساعات قلیلة عن القمة 
المتحدة، لكن مع ذلك ال یزال مفاوضي البریكست متعثرون في تأمین 
صفقة.وأفاد تقریر نشرتھ وكالة بلومبرج األمریكیة، یوم األربعاء، بأن 
المفاوضات بین الجانبین األوروبي والبریطاني تعثرت في الیوم األخیر 

مسؤول أوروبي إلى أن احتمال التوصل إلى قبل القمة.وتشیر تحذیرات ل
صفقة للبریكست منخفض في الوقت الحالي مع اإلشارة إلى أن 
ً.ویأتي ذلك بعدما أثار الحزب  المفاوضات في طریق مسدود حالیا
الدیمقراطي االتحادي اعتراضات على مقترحات رئیس الوزراء بوریس 

دقیقة في الداوننج  ٩٠جونسون.وفي بیان صدر باألمس بعد اجتماع مدتھ 
ستریت، قال الحزب االتحادي الدیمقراطي إنھ ال یمكنھ إعطاء تعلیق 
مفصل وسط مفاوضات مستمرة ولكن سیكون من اإلنصاف اإلشارة إلى 
 ً وجود فجوات وأن ھناك حاجة إلى مزید من العمل.وبحسب التقریر نقال

التنازالت  عن مسؤولي االتحاد األوروبي، فإن بریطانیا قدمت العدید من
الكبیرة في األیام األخیرة من أجل تأمین صفقة تنظم عملیة مغادرة المملكة 
المتحدة من عضویة الكتلة بما في ذلك القضیة الشائكة المتعلقة بالحدود 
اإلیرلندیة.وأوضح التقریر أن جونسون لن یمنح الضوء األخضر بشأن 

ً من دعم الحزب الدیمقراط ي االتحادي.ویجب الصفقة ما لم یكن متأكدا
التوصل إلى صفقة بموعد أقصاه الیوم األربعاء من أجل التصدیق علیھا 
من الجانب األوروبي في القمة المزمع عقدھا یومي الخمیس والجمعة، ثم 
من قبل البرلمان البریطاني في نھایة األسبوع بأغلبیة.وفي حال عدم تأمین 

یعني أن بریطانیا  صفقة للبریكست بحلول یوم السبت المقبل، فھذا
ً لطلب تمدید موعد عملیة الخروج وإرجاؤه حتى وقت  ستتعرض مجددا

  مباشرالمصدر:  الحق من العام المقبل.

   تعافٍ ملحوظ لمبیعات السیارات في أوروبا خالل سبتمبر
ارتفعت مبیعات السیارات في أوروبا خالل الشھر الماضي على أساس 

ة نتائج قویة.وكشفت بیانات صادرة سنوي، بدعم تحقیق األسواق الرئیس
عن رابطة مصنعي السیارات األوروبیة، الیوم األربعاء، أن عدد عملیات 
ً بنحو  تسجیل السیارات الجدیدة والتي تعبر عن المبیعات سجلت ارتفاعا

ملیون  ١٫٠٩ملیون سیارة، مقابل مستوى  ١٫٢٤بالمائة لتصل إلى  ١٤٫٥
أغسطس الماضي ھبطت مبیعات  .وفي٢٠١٨سیارة في نفس الفترة من 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت  ٨٫٤السیارات األوروبیة بنحو 
البیانات أن جمیع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي حققت زیادة في 

 ٥أسواق من أصل  ٤المبیعات فیما عدا بلغاریا.كما أظھرت البیانات أن 
ً للمبیعات عند أسواق رئیسیة في سوق السیارات األوروبیة سجلت ن موا

بالمائة.وزادت مبیعات ألمانیا وإسبانیا وفرنسا  ١٠مستویات أعلى من 
بالمائة على الترتیب.وعلى  ١٦٫٦بالمائة و ١٨٫٣بالمائة و ٢٢٫٢بنحو 

بالمائة، "حیث أن حالة  ١٫٣الجانب اآلخر، زدات مبیعات بریطانیا بنحو 
یر على ثقة عدم الیقین المتعلقة بالبریكست مستمرة في التأث

انخفضت مبیعات أوروبا من  ٢٠١٩أشھر من  ٩المستھلك".وفي أول 
بالمائة.وسجلت مبیعات "فولكس فاجن" ارتفاعا قویا  ١٫٦السیارات بنحو 

بالمائة في سبتمبر الماضي، فیما ارتفعت مبیعات "رینو" بنسبة  ٤٧بلغ 
  المصدر: مباشربالمائة.  ٢٨٫١

  

 

  العربیةمؤشرات االسواق   

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 4,762.00  -0.41% السعودیة

 DFMGI 714.00 -1.51%  دبي
 ADI 7,518.00 0.49% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,471.00 0.06% الكویت

 BSEX 309,640.3  0.21% البحرین
 GENERAL 34,057.00 -0.65% قطر

 MASI 49,855.00 0.94% المغرب
 TUN20 146.00 -0.03% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  27,001.98  -0.08% أمریكا
 S&P 500 2,989.69  -0.20% أمریكا
 NASDAQ 8,124.18 -0.30% أمریكا

 FTSE 100 7,168.11 0.00% لندن
 DAX 12,670.11  0.32% أمانیا

 Nikkei 225 22,451.86  -0.09% الیابان
 %0.07 1,492.89 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.96- 58.79 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %1.01- 52.90 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة
  ١٧/١٠/٢٠١٩  ١٦/١٠/٢٠١٩  سھم مجاني لكل سھم أصلي ٠٫٤٧٠٠٩٠٩٠٩٤  القابضة لالستثماراتسي أي كابیتال 

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

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  نھایة الحقتاریخ   قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ١٧/١٠/٢٠١٩  ١٠/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٨٣٣٣القسط الثالث   الوطنیة للغاز (ناتجاس)
  ١٧/١٠/٢٠١٩  ١٤/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٣٨٥٢٩  مودرن (بیتومود-(لحدیثة للمواد العازلة

  ٢٤/١٠/٢٠١٩  ٢١/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم القسط األول ٠٫٣٠  ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة
  ٢٤/١٠/٢٠١٩  ٢١/١٠/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط االول   االسكندریة للزیوت المعدنیة

  ٢٧/١٠/٢٠١٩  ٢٢/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٣٫٨٠  العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة
  ٢٧/١٠/٢٠١٩  ٢٢/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٥٫٠٠٠  مصر للفنادق

  ٢٧/١٠/٢٠١٩  ٢٢/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ١١٫٢٠٠  والصناعات الكیماویةاالسكندریة لالدویة 
  ٢٧/١٠/٢٠١٩  ٢٢/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫١٠٠  العربیة لحلیج األقطان

  ٢٨/١٠/٢٠١٩  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار
  ٢٨/١٠/٢٠١٩  ٢٣/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ١٫٠٠٠  البنك المصري لتنمیة الصادرات

  ٣٠/١٠/٢٠١٩  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨القسط الثالث   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة
  ٣٠/١٠/٢٠١٩  ٢٧/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٥٠٠  مصر لصناعة الكیماویات

  ٣١/١٠/٢٠١٩  ٢٨/٠٧/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٠القسط الثانى   االسكندریة للخدمات الطبیة (مركز االسكندریة الطبي)
  ٣١/١٠/٢٠١٩  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   مصر لالسمنت قنا

  ٣١/١٠/٢٠١٩  ٠٩/٠٦/٢٠١٩  جنیھ للسھ ٠٫٠٣٧٥القسط الثالث   النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكھربائیة
  ٣١/١٠/٢٠١٩  ٢٨/١٠/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٢٫٥٠٠  القاھرة لالدویة والصناعات الكیماویة

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  ش السواح سراي القبة القاھرة ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة   عادیة  مطاحن ومخابز االسكندریة  ١٧/١٠/٢٠١٩

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

طریق االسماعیلیة / بورسعید الزراعي  ٩بالمركز الرئیسي بمنطقة الفردان الكیلو   عادیةغیر 
  باالسماعیلیة

العامة الستصالح االراضي و التنمیة و   ١٩/١٠/٢٠١٩
  التعمیر

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

شأت الشمس بیرامیدز للفنادق والمن  ٢٠/١٠/٢٠١٩
  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  ٢٠/١٠/٢٠١٩
  یولیو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة عرابي ٢٦ش   غیر عادیة  ارابیا انفستمنتس ھولدنج  ٢١/١٠/٢٠١٩
  ش السواح سراي القبة القاھرة ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة   عادیة  مطاحن ومخابز شمال القاھرة  ٢١/١٠/٢٠١٩

  
  

  



 

 

  )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 79.4 0.65 5.88 613,639 48,800,648 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
15.89 -0.44 3.11- 549,017 8,722,308 19.00 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
10.05 3.93 1.31 10,107,854 100,326,280 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.39 1.31 29.80 13,061 18,031 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

13.04 2.44 27.96- 547,954 7,110,463 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
18.00 0.61 19.60 3,283,483 59,072,476 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
43.30 0.00 5.58 10,500 454,650 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

11.20 -0.27 11.04- 2,181,120 24,458,204 15.84 10.01 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.40 0.60 25.33- 455,762 3,793,277 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.99 9.91 25.63- 22,437,270 108,215,552 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة -
CCAP 

2.48 4.64 29.94- 11,075,307 27,014,462 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر 

 -للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

15.19 4.83 13.36 2,741,007 40,728,808 19.67 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

10.00 1.52 1.96- 244,000 2,400,581 11.97 7.57 1.68% 
القاھره لإلستثمار و 

 التنمیة العقاریھ
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 5,505,659 34,154,096 7.06 3.53 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

2.07 4.55 4.61- 14,794,115 30,089,326 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

27.63 3.83 51.48 1,235,622 33,748,432 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

102.70 3.63 12.97- 10,972 1,097,116 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون 

 للسجاد
ORWE 

10.30 -0.77 0.96- 408,981 4,223,472 12.94 8.60 1.38% 
االسكندریة للزیوت 

 المعدنیة
AMOC 

4.41 1.38 29.21- 1,765,127 7,843,984 10.17 3.55 1.19% 
سیدى كریر 

 للبتروكیماویات
SKPC 

9.21 1.88 46.45- 267,313 2,448,156 23.00 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة 

 لألستثمارات المالیة
PIOH 

5.49 3.78 10.29- 3,152,908 17,134,544 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.70 6.18 4.01- 781,556 5,178,870 7.94 4.03 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.06 2.34 7.27- 1,358,453 4,117,992 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

11.90 2.15 34.14- 5,517,426 65,591,720 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.59 4.04 2.07 43,084,456 25,214,572 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.67 1.14 53.27 5,042,530 13,755,521 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.47 1.96 10.06 1,115,402 13,778,275 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.28 3.13 21.31- 796,330 4,173,620 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.74 0.74 48.30- 1,043,773 2,865,825 6.19 2.15 0.22% 
  بالدوالر* السھم یتداول 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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