
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢١/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,239.45 0.24% 9.23% 200,076,640 48,486,234 391,441,653,098مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,061.98 -0.06% -4.08% 237,281,088 79,385,608 468,665,401,057مؤشر ( 
 EGX 70 (  536.74 0.38% -22.64% 102,219,760 44,269,934 195,630,617,475مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,418.44 0.25% -17.88% 302,296,384 92,756,168 587,072,270,573مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  شركات تابعة بالبورصة المصریة   ٨القلعة تستھدف طرح  
   تخصیص قطعة أرض لـ"عامر جروب" إلقامة مشروع سیاحي

  بالمنیا
  مصر أفضل بنك إسالمي مبتكر من جلوبال   -أبوظبي اإلسالمي

  فاینانس 
 نوفمبر..مساھمو الحدید والصلب یناقشون القوائم السنویة   ١١

  المعدلة واستمرار النشاط 
 قرشاً   ٣٠مساھمو مطاحن اإلسكندریة یُقرون توزیع كوبون ـب

  للسھم 
  ُبرم اتفاقیة دعم مالى مع الحكومة المغربی   ة تابعة لـ ایدیتا ت
   أشھر  ٦وزیر: مصر تدرس تسعیر الطاقة للمصانع كل  
  ملیار دوالر بنھایة یونیو  ١٠٨٫٧الدین الخارجى یرتفع إلى

٢٠١٩    
   محافظ المركزي المصري یوضح مستجدات االتفاق الجدید مع

  صندوق النقد  
   مصر.. انتھاء دراسات إنشاء البورصة السلعیة  
   نصر تبحث مع مؤسسة التمویل التعاون في مشروعات ربط

  الكھرباء مع أفریقیا  
  من شركتي مصر للتأمین ومصر   ٪٣٠طرح حصة حتى

  لتأمینات الحیاة بالبورصة
  مصر تبحث مع األوروبي لإلعمار التعاون بمشروعات البنیة

  التحتیة والنقل
 یرس یحذر من المضاربة على أسعار العقارات سمیح ساو  
   روسیا: رفع إنتاج مكثفات الغاز سبب عدم االمتثال لتخفیضات

  النفط 
   تباطؤ النمو الصینى ضربة موجعة لالقتصاد العالمى  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

التي لم  االسھم 
  یتغیر سعرھا 

  ٦  ١٠٠  ٦٥  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  شركات تابعة بالبورصة المصریة   ٨القلعة تستھدف طرح 

قال رئیس مجلس إدارة القلعة لالستشارات المالیة، إن شركتھ تسعى 
.وأضاف ٢٠٢٠لطرح حصص من شركاتھا التابعة ببورصة مصر خالل 

،  ٢٠٢٣أحمد ھیكل، أن شركتھ لدیھا برنامج متكامل للطروحات حتى 
ً لطرح نحو ثمان  ً لرویترز.وذكر ھیكل أن لدى القلعة برنامجا   ٨وفقا

شركات تابعة في بورصة مصر، وأن أول طرح سیكون لحصة من 
ً   ٥٥شركة طاقة عربیة، التي تملك نحو  بالمائة فیھا.وقال: "سنطرح جزءا

 ٢٠٢٠ھم شركة طاقة عربیة بالبورصة في الربع الثاني من من أس
ً من العربیة للتكریر في الربع األخیر من  ".وتابع: "قمنا  ٢٠٢٠وجزءا

بتعیین ھیرمیس واتش.اس.بي.سي كمدیرین لطرح طاقة عربیة، 
".وعن ٢٠٢٣شركات تابعة قبل نھایة  ٨ونستھدف طرح أجزاء من 

، قال ھیكل إن ھناك شركات لن  الشركات التي یستھدف التخارج منھا
نتخارج منھا مثل المصریة للتكریر ومزارع دینا وطاقة عربیة والنقل 
  ً ً: "لكن باقي الشركات لو ھناك عروض جیدة للشراء فأھال النھري، معلقا
ً بھا".وأشار ھیكل إلى أن اإلنتاج الكلي لمصفاة المصریة للتكریر  وسھال

ً في ملی ٥٫٥التابعة للشركة سیزید إلى    ٤٫٢من  ٢٠٢١ون طن سنویا
ً.وتابع: خالل ینایر المقبل ستعمل جمیع وحدات المصفاة بنسبة  ملیون حالیا

بالمائة، ومن المقرر استالم المصفاة بالكامل من المقاول في فبرایر  ١٠٠
ً في تعزیز األداء البیئي ٢٠٢٠ ً ھاما .ومن المقرر أن یلعب المشروع دورا

من غاز ثاني أكسید الكبریت أو ما یعادل   ألف طن ٩٦عبر منع انبعاث 
ً، وذلك عن طریق   ٢٩ بالمائة من حجم االنبعاثات الكلیة في مصر حالیا

استخدام أحدث ما وصلت إلیھ تكنولوجیا تكریر النفط وااللتزام بأفضل 
المعاییر البیئة العالمیة.وفي وقت سابق، ذكرت الشركة أن نسبة الملكیة 

بالمائة بصورة غیر  ١٣٫١٤ریة للتكریر ھي الفعلیة للقلعة في المص
ً على  ٢٫٠٠٨مباشرة.ویبلغ رأسمال الشركة   ١٫٤١ملیار جنیھ، موزعا

  المصدر:مباشرملیار سھم.

  مصر أفضل بنك إسالمي مبتكر من جلوبال فاینانس  -أبوظبي اإلسالمي 
) بنتاج مجھوداتھ ADIBمصر ( –احتفى مصرف أبوظبي اإلسالمي 

خالل الفترة الماضیة والتي تكللت بالفوز بجائزتین من مجلة جلوبال  
. فقد نجح المصرف للسنة الثالثة في اقتناص جائزة ٢٠١٩فاینانس لعام 

، وقد تسلم الرئیس  ٢٠١٩مؤسسة مالیة إسالمیة في مصر لعام أفضل 
 ٢٠١٩التنفیذي والعضو المنتدب للمصرف، السید/ محمد علي الجائزة 

أمس، وذلك خالل الحفل السنوي السادس والعشرین الذي عقدتھ مجلة  
"جلوبال فاینانس" العالمیة لتوزیع الجوائز في واشنطن، على ھامش  

صندوق النقد الدولي.كما أعلن المصرف عن فوزه االجتماعات السنویة ل 
بجائزة أفضل بنك إسالمي رقمي مبتكر لتجدید البطاقات المغطاة، وتم  
تسلیم الجائزة في حفل توزیع جوائز "أفضل البنوك الرقمیة في العالم"  
وذلك أثناء النسخة العشرین من مؤتمر جلوبال فاینانس والذي انعقد في 

اضي بفندق ریتز كارلتون، مركز دبي المالي العاشر من سبتمبر الم
العالمي وھي المرة الثانیة التي یتم فیھا تقدیم ھذه الجوائز في الشرق  

الرئیس التنفیذي والعضو   - األوسط.وبھذه المناسبة، صرح محمد علي 
مصر": "إن تحقیق تطلعاتنا -المنتدب لمصرف "أبوظبي اإلسالمي

ٍ مُرضي، فرسالتنا ا  لمصرفیة تتمثل في التزامنا الدائم  وأحالمنا ألمر
ا دون تحقیق إنجازات ملموسة على  ً ا أو نضیع وقت ً وتعھدنا بأال ندخر جھد
ا.یجب أن نفخر بما   أرض الواقع تفید العمالء الحالیین والمستقبلیین أیضً
حققناه من إنجازات وبما حصدناه من جوائز قیمة تكلل سعینا المتواصل 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩١    ٦٫٩٩  الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري  
   ٩٫٧٨    ٣٫٩٣  القاھرة الوطنیة لالستثمار  

  ٩٫٦٣    ٤٫٤٤  رایة 
  ٦٫٣٥    ٣٫١٨  سبأ

  ٥٫٧٥    ٨٫٦٥  لیفت سالب مصر 

 

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

 -١٠٫٠٠    ٤٫٢٣   آراب دیري 
 -٩٫٨٦    ٣٫٧٥  اإلسكندریة لألسمنت 

 -٨٫٠٩    ٥٫٠٠  روبكس 
 -٦٫٦٣    ٣٫٣٨  برایم القابضة 
 -٦٫٤٣    ٤٫٨٠  جولدن تكس 

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   قیمة التداول  السھم 
  ٢٫٤٦    ٣٥،٩٩٥،٦٠٨  القلعة 

  ١١٫٦١    ٢٣،١٦٢،٦٥٨  حدید عز 
  ٧٩٫٩٩    ٢٢،١٤٩،٦١٤  البنك التجاري الدولي 
  ٥٫١٢    ١٧،٠٠١،٣٩٢  مدینة نصر لالسكان 

  ١٥٫١٠    ١٥،٨٢٥،٣٢٩  المصریةللمشروعات السیاحیة  

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالق سعر   كمیة التداول   السھم 
  ٢٫٤٦    ١٤،٤١٨،٠٧٧  القلعة 

  ٠٫٣٨    ١٣،٩٣٣،٣٢٢  العربیة لالستثمارات 
  ٠٫٥٩    ١٣،٧١٩،١٧٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٠٫٦٦    ٦،٢٧٦،٦٣٤  بورتو القابضة 
  ١٫٧٦    ٤،٥٦٤،٣٦٠  دایس 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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وأضاف: "یأتي النجاح في حصد جائزة أفضل نحو الریادة واالبتكار"، 
بنك إسالمي رقمي مبتكر للمرة األولى عن التجدیدات التي أضافھا البنك  
للبطاقات المغطاة في سیاق دعم التحول الرقمي من أجل االستفادة من 
التكنولوجیا الرقمیة للمساعدة في مواجھة العدید من التحدیات الكبرى في 

لبات المالیة المتغیرة للعمالء. وإنني في ھذا الصدد  المنطقة ومواكبة المتط
أتوجھ بالتحیة واالمتنان لجمیع المساھمین لدعمھم المستمر وللعاملین 
بالمصرف عن أدائھم المشرف وأشد على أیدیھم لالستمرار في التطلع  
ٌ بالذكر  للمستقبل بخطى واثقة وروح تملؤھا العزیمة نحو النجاح".وجدیر

ل فاینانس"، ومقرھا نیویورك، ھي إحدى أكبر المجالت  أن مجلة "جلوبا
المالیة المتخصصة في العالم، وھي مصدر موثوق ألحدث التطورات  
على الساحة المالیة وتستند في اختیارھا إلى عدد من المعاییر الدولیة 

  المصدر: أخبار الیومباإلضافة إلى آراء نخبة من الخبراء والمحللین.

  جروب" إلقامة مشروع سیاحي بالمنیاتخصیص قطعة أرض لـ"عامر 

تواصلت مجموعة عامر القابضة، ممثلة في إحدى شركاتھا العامر للتنمیة 
السیاحیة، مع جھاز تنمیة المنیا الجدیدة لتخصیص قطعة أرض إلقامة 
مشروع بالحي السیاحي بالمنیا.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة 

دنة، مضیفة أنھا في انتظار أف ١١٠مصر، الیوم األحد، أن األرض تبلغ  
الجھاز لدراسة األمر واستكمال اإلجراءات المتبعة بھذا الشأن.وحققت  

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في  ٢٥٫٤٢الشركة أرباحا
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٥٥یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ملیون جنیھ،  ٦٩١٫٧ترة إلى .وتراجعت إیرادات الشركة خالل الف٢٠١٨
.وفي ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٨٠٢مقابل ایرادات بلغت 

)، افتتاح AMERاألسبوع الماضي، أعلنت مجموعة عامر القابضة (
المرحلة األولى من فندق بورسعید المملوك للشركة التابعة "عامر للتنمیة 

  اشرالمصدر: مبغرفة خمس نجوم. ٨٠السیاحیة" بعدد 

نوفمبر..مساھمو الحدید والصلب یناقشون القوائم السنویة المعدلة   ١١
  واستمرار النشاط 

)، إن الجمعیة العامة IRONقالت شركة الحدید والصلب المصریة (
نوفمبر  ١١العادیة وغیر العادیة ستنعقد یوم االثنین الموافق 

جمعیة المقبل.وأضافت الشركة في بیان للبورصة، الیوم األحد، أن ال
ستناقش التصدیق على تقریر مجلس اإلدارة عن نتائج األعمال خالل  

.كما ستتم مناقشة تقییم  ٢٠١٩یونیو  ٣٠حتى  ٢٠١٨یولیو  ١الفترة من 
 ٣٠األداء عن نفس الفترة، ومناقشة القوائم المالیة للشركة المعدلة في 

 .وأشارت الشركة إلى أنھ ستتم مناقشة صرف عالوة دوریة٢٠١٨یونیو 
بالمائة.فیما تناقش   ١٠٠بنسبة  ٢٠١٩یولیو  ١للعاملین بالشركة في 

الجمعیة العامة غیر العادیة في ذات الموعد استمراریة الشركة.یشار إلى 
ملیار جنیھ  ١٫٤٦٥أن الحدید والصلب المصریة حققت خسائر بلغت 

، مقابل خسائر بلغت  ٢٠١٩وحتى یونیو  ٢٠١٨خالل الفترة من یولیو 
لیون جنیھ بالعام المالي السابق لھ.وحققت الشركة خالل العام  م ٨٩٩٫٦١

ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت   ١٫٢٤المالي الماضي مبیعات بلغت 
  لمصدر:مباشرملیار جنیھ بالعام المالي السابق لھ. ١٫٦٢

  

قرشاً   ٣٠مساھمو مطاحن اإلسكندریة یُقرون توزیع كوبون بـ
  للسھم 

)، إن الجمعیة  AFMCقالت شركة مطاحن ومخابز اإلسكندریة (
ت على توزیع كوبون نقدي للمساھمین بواقع  العامة العادیة، وافق

ً للسھم للعام المالي  ٣٠ .وأضافت الشركة في ٢٠١٩-٢٠١٨قرشا
ملیون   ٢٦٫١٢٣بیان یوم األحد، أن العمومیة وافقت على توزیع 

جنیھ على المساھمین والعاملین.وأوضحت الشركة أنھ من المقرر 
المقترح  ملیون جنیھ على المساھمین، فیما تضمن  ٩٫٨٦٧توزیع 
ملیون جنیھ على العاملین.كما تم الموافقة على   ١٦٫٢٥٥توزیع 

بقیمة  ٢٠١٩-٢٠١٨صرف أرباح ومكافأة للعاملیین للعام المالي 
ملیون وذلك على النحو التالي؛یشار إلى أن مطاحن   ٢٢٫٢٢٥

ملیون جنیھ   ٢٦٫٥٨ومخابز اإلسكندریة سجلت صافي ربح بلغ 
  ٤٨٫٠٦، مقابل ٢٠١٩یة یونیو حتى نھا ٢٠١٨منذ بدایة یولیو 

ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ.وتراجعت إیرادات  
ملیون جنیھ   ٢١٠٫٨الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل 

ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق   ٣٣٨٫٩بنھایة یونیو، مقابل 
الیوم جاءت  لھ.یشار إلى أن أرقام المؤشرات المالیة التي أعلنتھا 

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

ملیون جنیھ خالل العام   ٤٨٫٠٦خالل العام المالي الماضي، مقابل 
المالي السابق لھ.وأشارت مطاحن اإلسكندریة أن اختالف  

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

ئة  بالما ٨٢المنظومة الجدیدة للطحن مقابل تكلفة طحن لألقماح 
ً من أغسطس  ، وكذلك إلى انخفاض الكمیات  ٢٠١٧اعتبارا

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

بالمائة یرجع إلى انخفاض الحصص   ٨٢المطحونة إلنتاج الدقیق 
یل بعض حصص المخابز إلى  المنصرفة للمخابز باإلضافة إلى تحو

مطاحن القطاع الخاص والتي أثرت على الفائض بدرجة كبیرة،  
كما تحملت الزیادات في أسعار تكالیف مستلزمات اإلنتاج من  

  المصدر:مباشركھرباء ومیاه وقطع غیار.

ُبرم اتفاقیة دعم مالى مع الحكومة المغربیة    تابعة لـ ایدیتا ت

) أن إحدى شركاتھا  EFIDللصناعات الغذائیة (أعلنت شركة ایدیتا  
أبرمت اتفاقیة دعم مالي   -ایدیتا فود اندستریز موروكو –التابعة 

مع الحكومة المغربیة.وأضافت في بیان للبورصة المصریة، أنھا  
ملیون درھم   ١٥بمقتضي ھذه االتفاقیة سوف تحصل على مبلغ 

مشروع  مغربي من قٍبل الحكومة.وتابعت موضحة أن للشركة
  ٢٠١٨مشترك مع شركة دیسلوج فوود اس ایة، والذي تم تأسیسھا 

كجزء من رغبة ایدیتا في التوسع بالسوق اإلقلیمي ، حیث وقعت  
ألف متر   ١٣الشركة عقد إجار طویل األجل لقطعة أرض بمساحة 

ا، فسیتم بناء المصنع علیھا ومن المتوقع أن یتم الشروع في   تقریبً
شھور المقبلة على أن بتم التشغیل بناء المصنع خالل ال

.جدیر بالذكر أن تلك االتفاقیة تأتي فى إطار مبادرة الحكومة  ٢٠٢٠
المغربیة لتشجیع االستثمارات االجنبیة المباشرة وااللتزام بنمو  

  البورصة المصریةالمصدر: الدولة طویل األجل.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  أشھر  ٦الطاقة للمصانع كل  وزیر: مصر تدرس تسعیر 

قال وزیر قطاع األعمال المصري یوم األحد إن مصر تدرس تسعیر 
الطاقة للقطاع الصناعى كل ستة أشھر، مضیفا أن الدعم لم یعد  
مقبوال.وقال الوزیر ھشام توفیق للصحفیین خالل مؤتمر ”رئیس الوزراء  

والكھرباء   شكل لجنة قبل أسبوعین لدراسة تسعیر الطاقة بشقیھا الغاز 
للقطاع الصناعى كل ستة أشھر بعضویة الوزراء المعنیین،“ مضیفا أنھ 
أحد أعضاء اللجنة.بدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السیارات  
المحلیة كل ثالثة أشھر في ضوء األسعار العالمیة في إطار إجراءات  

  المصدر: رویترزلخفض الدعم یساندھا صندوق النقد الدولي.

    ٢٠١٩ملیار دوالر بنھایة یونیو  ١٠٨٫٧الدین الخارجى یرتفع إلى 

أظھر تقریر حدیث صادر عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدین الخارجي 
ً بنسبة ٢٠١٩ملیار دوالر بنھایة یونیو  ١٠٨٫٧لمصر لیصل إلى  ، مرتفعا

خالل الربع الثاني من العام الجاري، فیما ارتفعت المدیونیة  ٪٢٫٣
أشھر األولي من العام   ٦ملیار دوالر على مدار الـ  ١٢یة بنحو الخارج

الجاري.وأظھرت بیانات البنك الدولي أن حجم الدین طویل األجل، وھو  
ملیار دوالر، بما یعادل   ٩٧٫٦ما یزید أجل استحقاقھ عن عام تبلغ قیمتھ 

 ١١٫٠٥٥من إجمالي رصید الدیون الخارجیة، والباقى وقدره  ٪٨٩٫٨
الر مدیونیة قصیرة األجل.وخالل مشاركتھ بفعالیات االجتماع  ملیار دو

، بالتزامن مع االجتماعات السنویة لصندوق  ٢٠١٩السنوي للمعھد في 
، أكد  ٢٠١٩أكتوبر  ٢٠-١٤النقد الدولي في واشنطن خالل الفترة من 

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خالل كلمتھ التي القاھا أمام  
) على عدم وجود أي مخاطر من الدیون IIFالدولي (معھد التمویل 

ا أن الدیون الخارجیة موزعة ما بین  ً دیون طویلة   ٪٨٧الخارجیة، مضیف
 ٪١٣سنة، والنسبة الباقیة  ٥٩إلى  ١٠األجل تتنوع آجال استحقاقھا بین 

دیون قصیرة األجل وھي للدول العربیة ویتم تجدیدھا بصورة 
یة لمصر بنھایة الربع الثانى من العام  مستمرة.وتتوزع الدیون الخارج

ملیار دوالر دیون مستحقة على الحكومة منھا نحو  ٥٧٫٣الجاري بواقع 
ملیار دوالر  ٣٧٫٩ملیار دوالر قیمة أوراق دین (سندات دولیة) و ١٩٫٤

قروض، جمیعھا دیون طویلة األجل.فیما أظھر التقریر أن حجم المدیونیة 
ملیار دوالر، یتوزع بواقع  ٢٧٫٩٨و على البنك المركزي یُقدر بنح

ملیار دوالر قروض،   ٧٫٣٥ملیار دوالر ودائع وعمالت، ونحو  ١٩٫٨٢
ملیار دوالر قیمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق   ١٫٢٥و

النقد الدولي.وقدر تقریر البنك الدولي حجم الدین الخارجي قصیر األجل 
دوالر بنھایة یونیو ملیار  ٣٫٢المستحق على البنك المركزى بنحو 

، فیما بلغ الدین الخارجي طویل األجل المستحق على البنك  ٢٠١٩
ملیار دوالر بنھایة نفس الفترة.سجلت   ٢٤٫٧٧٦المركزي المصرى 

  ٩٫٥الدیون الخارجیة المستحقھ على البنوك بخالف البنك المركزي نحو 
خارجى ملیار دوالر دین  ٣٫٧ملیار دوالر بنھایة یونیو الماضى، منھا 

ملیار دوالر مدیونیة طویل األجل بنھایة یونیو  ٥٫٨قصیر األجل ونحو 
.وبلغ الدین الخارجي المستحق على قطاعات اإلقتصاد المصرى ٢٠١٩

ملیار دوالر بنھایة  ١٣٫٩٤بخالف الحكومة والمركزي والبنوك نحو 
ملیار  ٩٫٧ملیار دوالر دین قصیر األجل، و ٤٫١، منھا ٢٠١٩یونیو 

دیونیة طویلة األجل.من الجدیر بالذكر أن صندوق النقد الدولي دوالر م
توقع قبل أیام ارتفاع قیمة الدین الخارجي لمصر في العام المالي المقبل 

ملیار دوالر، وذلك في مراجعتھ األخیرة لالقتصاد   ١٠٩٫٧لتصل إلى 
ً خالل العام المالي  ١١١المصري، على أن ترتفع إلى  ،  ٢١/٢٠٢٢ملیارا

  
محافظ المركزي المصري یوضح مستجدات االتفاق الجدید مع 

    صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن البرنامج الحالي المتفق علیھ 
مع صندوق النقد الدولي والذي ینتھي في نوفمبر المقبل، قد "حقق ھدفھ 
وأكثر".وأضاف طارق عامر على ھامش حضوره ندوة نقاشیة بمعھد 
التمویل الدولي بالعاصمة األمریكیة واشنطن حول الوضع االقتصادي 
المصري، أن مصر تتطلع إلى مواصلة االستفادة من خبرة الصندوق 
بشكل أو بآخر، جاء ذلك ردا على سؤال حول االتفاق غیر المالي 

سة الدولیة.وفي یولیو/ تموز الماضي، قال المتوقع إبرامھ مع المؤس
محمد معیط وزیر المالیة، إن الحكومة المصریة تعقد مباحثات مع 
صندوق النقد الدولي، بھدف توقیع اتفاق غیر مالي مع المؤسسة الدولیة 
بحلول أكتوبر المقبل، لیحل محل اتفاقیة القرض التي تنتھي نھایة یونیو 

أكدت المدیر العام لصندوق النقد  الجاري.وفي األسبوع الماضي،
الدولي، التطلع لتدشین برنامج تعاون جدید قوي مع مصر خالل الفترة 
القادمة.وتنفذ مصر برنامج إصالح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي 

 ١٢، یضمن حصول الحكومة على ٢٠١٦منذ نوفمبر/تشرین الثاني 
ج تخفیض دعم ملیار دوالر على مدى ثالث سنوات، ویشمل البرنام

الطاقة الكھرباء والمنتجات البترولیة، وزیادة اإلیرادات الضریبیة، 
  المصدر: مباشر وضبط الموازنة العامة للدولة.

    مصر.. انتھاء دراسات إنشاء البورصة السلعیة

انتھت البورصة المصریة من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة 
السلعیة، والتي تسعى إدارة البورصة للبدء في إجراءات تأسیسھا 
بالتنسیق مع كافة األطراف ذات الصلة.وأوضحت البورصة في بیان 
یوم األحد، أن الفترة المقبلة ستشھد اإلعالن عن الشركة المزمع 

مسؤولیة إدارة البورصة السلعیة، والكشف تأسیسھا خالل أیام لتتولى 
عن الجھات المؤسسة وحصص مشاركتھم.وتوقعت البورصة أن یكون 
لھا الحصة األكبر في ملكیة الشركة لما لھا من باع كبیر في أنظمة 
التداول ومتطلبات اإلفصاح.جاء ذلك على ھامش افتتاح جلسة تداول 

ید رئیس البورصة الیوم بمقر البورصة المصریة، بحضور محمد فر 
المصریة، وعلي مصیلحي وزیر التموین والتجارة الداخلیة، وإبراھیم 
عشماوي رئیس جھاز تنمیة التجارة الداخلیة، والقصیر رئیس البنك 
الزراعي المصري، ومسئولي عدد من الجھات المعنیة.وكان مصطفى 

ً نھایة سبتمبر  ، ٢٠١٩مدبولي رئیس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا
لمتابعة خطوات تأسیس البورصة السلعیة في مصر، عرض خاللھا 
رئیس البورصة تفاصیل المشروع، بحضور وزیر التموین والتجارة 
الداخلیة.من جانبھ، قال محمد فرید رئیس البورصة المصریة، إن إنشاء 
بورصة سلعیة للسوق الحاضر یھدف إلى وجود سوق منظم لتداول 

ً لشریحة أكبر من التجار السلع القابلة للتخزین، وأ ن یكون سوقھا جاذبا
والمستثمرین على التعامل علیھا، األمر الذي من شأنھ توفیر سوق 
ینافس البورصات اإلقلیمیة والعالمیة.وأكد رئیس البورصة أن وجود 
سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزین یعتبر آلیة ھامة للتسعیر من 

ي العرض والطلب، وآلیة لتأھیل خالل آلیات السوق والمتمثلة ف
المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤھلة للتعامل في البورصة وكذا 
بیانات عن الكمیات المعروضة والمطلوبة وموسمیة التداول وأسعار 
ً عن فائدتھا في امكانیة استحداث  التداول الحاضر للسلع.وتابع" فضال

تقبال، بما یمكن عقود مستقبلیة أو عقود خیارات على ھذه السلع مس



 

 

ً في  ١٠٩٫٤راجع إلى ثم تت ، لتعاود االرتفاع مرة ٢٠٢٣/ ٢٢ملیارا
  المصدر: أموال الغدملیار دوالر. ١١٢لتصل إلى  ٢٣/٢٠٢٤أخري في 

نصر تبحث مع مؤسسة التمویل التعاون في مشروعات ربط الكھرباء  
  مع أفریقیا  

التقت سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، مع آدم بوھلر، 
ا لتحل محل DFCرئیس مؤسسة التمویل والتنمیة الدولیة  ً ، المنشأة حدیث

، وذلك على ھامش  OPICمؤسسة االستثمار الخاص في الخارج 
االجتماعات السنویة للبنك الدولي في واشنطن.وبحث الجانبان، متابعة 

األخیر لمصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، مع رئیس  نتائج اللقاء 
المؤسسة، لمتابعة مجاالت التعاون مع المؤسسة خالل الفترة المقبلة، بما  
في ذلك مقترحات التعاون في مجاالت الربط الكھربائي مع أفریقیا.واتفق  
الجانبان، على تمویل المؤسسة للشركات والقطاع الخاص فى مجاالت  

المیاه والطاقة المتجددة والمشروعات الصغیرة النقل وتحلیھ 
والمتوسطة.وقالت الوزیرة، إن المشروعات التى یمكن التعاون فیھا مع  
المؤسسة سواء من خالل دعم الشركات الناشئة في مصر، والمشروعات  
الصغیرة والمتوسطة ومتناھیھ الصغر، من أجل المساھمة في خلق المزید  

سسة التمویل والتنمیة الدولیة، إن  من فرص العمل.وقال رئیس مؤ
المؤسسة تقوم بتوفیر التمویل للشركات الناشئة أو توسیع نطاق مجال  
شركات األعمال التجاریة، وتقدیم التأمین لتشجیع الشركات على العمل في 
المناطق التي یحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقیم عالقات شراكة 

ألموال الخاصة للنھوض  مع مدراء صنادیق استثمار رؤوس ا
  المصدر: مصراوي باالستثمارات ورؤوس األموال.

مصر تبحث مع األوروبي لإلعمار التعاون بمشروعات البنیة التحتیة 
  والنقل 

بحثت وزیرة االستثمار المصریة، مع رئیس البنك األوروبي العادة  
ة اإلعمار والتنمیة،السیر سوما تشاكرابارتي، التعاون في مشروعات البنی

األساسیة والنقل.وقالت سحر نصر، في بیان یوم األحد،  إن بحث التعاون 
مع البنك األوروبي یھدف لتشجیع القطاع الخاص على المشاركة فیھا  
واستغالل الفرص االستثماریة الواعدة في قارة أفریقیا والتى تحتاج لبنیة 

قات  أساسیة.وأعربت وزیرة االستثمار، تطلع مصر لتعزیز التعاون وعال
الشراكة مع البنك في مجاالت مثل النقل وتطویر المترو والسكك  
الحدیدیة، والمشروعات الصغیرة والمتوسطة والكھرباء وزیادة الدعم  
للقطاع الخاص.وأشارت إلى أن البنیة األساسیة ھى المحرك الرئیسي 
للنمو االقتصادي وجذب استثمارات جدیدة فى مصر وإفریقیا، فى مجاالت  

نقل والطاقة.ودعت الوزیرة، رئیس البنك، للمشاركة فى منتدى مثل ال
والذى یعقد تحت رعایة الرئیس  عبد الفتاح السیسي، خالل   ٢٠١٩إفریقیا 

بالعاصمة اإلداریة الجدیدة،   ٢٠١٩نوفمبر  ٢٣إلى  ٢٢الفترة من 
بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول األفریقیة، 

  المصدر: مباشر مال والمستثمرین من كافة أنحاء العالم.وعدد من رجال األع

  

  

  

  

 

المتعاملین من التخطیط المالي االفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات 
األسعار".وتسھم البورصة السلعیة في وضع معاییر ومواصفات قیاسیة 
ومحددة للسلع یتم تطبیقھا والرجوع الیھا متى لزم االمرومن جھتھ قال 

السلعیة  علي مصیلحي وزیر التموین والتجارة الداخلیة، إن البورصة
ً من الحمایة لصغار المزارعین عن طریق جمع انتاجھم  ستوفر قدرا
وتصنیفھ وتسعیره، وكذلك إتاحة شفافیة في عملیة التسعیر على نحو 
یسھم في زیادة القدرة على تصدیر منتجات صغار المزارعین.وتابع 
وزیر التموین: "من شان وجود سوق منظم لتداول السلع تمكین الدولة 

ً أن من الت خطیط بشكل جید الحتیاجاتھا من السلع األساسیة"، مؤكدا
البورصة السلعیة خطوة مھمة في تطویر منظومة التجارة 

ً في  ١٨الداخلیة.ولفت مصیلحي إلى وجود  منطقة لوجستیة حالیا
مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستیة علیھا، أو سالسل توزیع، أقل 

  المصدر: مباشر فدانا. ٢٥مساحة بھا 

من شركتي مصر للتأمین ومصر لتأمینات  ٪٣٠رح حصة حتى ط
 الحیاة بالبورصة

قال باسل الحیني؛ رئیس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمین، 
لكل  ٪ ٣٠عربیة إنھ سیتم طرح حصة حتى  CNBCخالل لقاء مع 

من شركتي مصر للتأمین ومصر لتأمینات الحیاة بالبورصة ضمن 
ة.وأشار الحیني أن تأھیل الشركتین للطرح برنامج الطروحات الحكومی

ً أن شركة مصر  ً لكل واحدة، موضحا بعد عملیة الھیكلة سیستغرق عاما
لتأمینات الحیاة ستكون مؤھلة للطرح بالبورصة نھایة العام 
المقبل.وأضاف أنھ من المستھدف تأسیس شركات جدیدة في مجال 

ً تأسیس التأجیر التمویلي والتخصیم والتمویل متناھي الص غر، متوقعا
شركة في مجال الخدمات المالیة غیر المصرفیة في الربع األول من 

.وعلى جانب آخر، قال الحیني إن “مصر القابضة للتأمین” تعمل ٢٠٢٠
ً على تأسیس شركة تأمین تكافلي للحیاة مع أكبر بنكین حكومیین  حالیا

  ملیون جنیھ. ١٥٠بمصر برأسمال یبلغ حوالي 

 حذر من المضاربة على أسعار العقارات سمیح ساویرس ی 
حذر رجل األعمال المھندس سمیح ساویرس، رئیس مجلس إدارة   

)، من المضاربة على ORHDمصر (  -شركة أوراسكوم للتنمیة 
ا عروض البیع التي تطرحھا  ً أسعار العقارات بالسوق المحلیة، معتبر

طویلة من أبرز الشركات للعمالء دون مقدم حجز وعلى فترات سداد 
  المصدر: حابيالممارسات التي تھدد مستقبل السوق العقاریة في مصر.

  

  

 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  روسیا: رفع إنتاج مكثفات الغاز سبب عدم االمتثال لتخفیضات النفط  

أفادت وكاالت أنباء محلیة یوم األحد أن إنتاج روسیا من النفط في سبتمبر 
المنصوص علیھ في اتفاق خفض اإلنتاج العالمي بسبب رفع أیلول تجاوز 

إنتاج مكثفات الغاز مع تأھب البالد لفصل الشتاء.ونزل إنتاج روسیا إلى 
ملیون في  ١١٫٢٩ملیون برمیل یومیا في الشھر الماضي من  ١١٫٢٥

أغسطس لكنھ یظل أعلى من السقف المحدد في االتفاق العالمي.وبموجب  
منظمة أوبك ومنتجین متحالفین معھا، وافقت روسیا  االتفاق المبرم بین

ألف برمیل یومیا عن مستواه في أكتوبر  ٢٢٨على خفض اإلنتاج 
ألف  ٢٠٠.وقال وزیر الطاقة ألكسندر نوفاك إن الخفض بلغ ٢٠١٨

برمیل الشھر الماضي، معیدا التأكید على أن بالده ستبذل قصاري جھدھا  
ر الجاري.ونقلت وكالة تاس لألنباء قولھ  للوفاء بالتزاماتھا بالكامل الشھ

”لدینا التزامات محددة ترتبط بعوامل من بینھا مواجھة فصل الشتاء بإنتاج 
ویندرج إنتاج مكثفات الغاز، وھو زیت خفیف، تحت   مكثفات الغاز“.

إجمالي إنتاج النفط في اإلحصاءات الروسیة.واتفقت أوبك وروسیا 
  ١٫٢أوبك+ على خفض اإلمدادات  ومنتجون آخرون فیما یعرف بتحالف

ملیون برمیل یومیا من بدایة العام الحالي.وتشكو عدة دول من بینھا  
  المصدر: رویترزالسعودیة من عدم امتثال روسیا لالتفاق بالكامل. 

  تباطؤ النمو الصینى ضربة موجعة لالقتصاد العالمى  

فى الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة  ٦نما االقتصاد الصینى بنسبة %
ا.. األمر  ٣٠، وھى أبطأ وتیرة لھ منذ نحو ٢٠١٨بالربع الثالث من  عامً

الذى یمثل ضربة موجعة للنمو العالمى ویبرز العدید من التحدیات التى 
ات المتحدة  تواجھ الرئیس شى جین بینغ.وكانت الحرب التجاریة بین الوالی

األمریكیة، وتباطؤ نمو الدخل واالستثمار فى الصناعات التحویلیة، أثرا 
على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم الفترة الماضیة.وجاءت بیانات الناتج 

، وكشفت أن  ٦٫١المحلى اإلجمالى، أقل من توقعات المحللین البالغة %
یات.وقال كبیر نمو الصین كان یسیر بمستوى مماثل مع أواخر الثمانین
اختبار إجھاد   ٦االقتصادیین فى «كومرزبنك»، تشو ھاو: «أعتقد أن %

للسوق، ویبدو أن الصین مستعدة لقبول نمو أقل إلى حد ما.. لكنھا ترسل 
لیست النتیجة النھائیة التى ال یمكن المساس   ٦إشارة إلى أن %

، وتردد  بھا».أضاف تشو ھاو، أن السوق یشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو
صانعو السیاسة فى استخدام تدابیر تحفیز أقوى.وذكرت صحیفة 
«فاینانشیال تایمز» البریطانیة، أن أرقام إجمالى الناتج المحلى الكئیبة فى 
الصین تأتى بعد تحذیر من صندوق النقد الدولى، األسبوع الماضى، من 

یة أن النمو العالمى سینخفض إلى أدنى مستوى لھ منذ األزمة المال 
العالمیة.وقال صندوق النقد الدولى، إنھ من المقرر أن ینمو االقتصاد  

نقطة مئویة من  ٠٫٣أى أقل بمقدار  ٢٠١٩فى  ٣العالمى بنسبة %
أشھر.وأوضح المحللون، أن المخاوف التى تؤثر على  ٦توقعاتھ قبل 

ا إلى انخفاض االستثمار فى الصین العام   األسواق المتقدمة أدت أیضً
تحدث استراتیجى السوق العالمى لدى «جى بى مورجان» فى الحالى.و

شانغھاى، تشو تشوبنج، قائال :»الخطر الرئیسى للنمو العالمى، یتمثل فى 
خفض اإلنفاق الرأسمالى بسبب عدم االستقرار الناجم عن التوترات  
التجاریة، وخروج بریطانیا من االتحاد، باإلضافة إلى االضطرابات فى 

    الشرق األوسط».

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,771.00  -0.22% السعودیة 

 DFMGI 2,780.00 -1.62%  دبي
 ADI 7,613.00 -0.30% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,662.00 0.65% الكویت 

 BSEX 309,640.3  0.21% البحرین 
 GENERAL 33,870.00 -0.08% قطر 

 MASI 55,837.00 -0.28% المغرب 
 TUN20 2,456.00 0.85% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,770.20  -0.95% أمریكا 
 S&P 500 2,986.20  -0.39% أمریكا 
 NASDAQ 8,089.54 -0.83% أمریكا 

 FTSE 100 7,150.57 -0.44% لندن 
 DAX 12,633.60  -0.17% أمانیا 

 Nikkei 225 22,492.68  0.18% الیابان 
 %0.14- 1,491.59 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %1.02- 59.15 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
   %0.43- 53.78 البرمیل  نایمكس (دوالر) 



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

سـھم مجاني لــكل ســھم   ٠٫٠٩٩٩٩٩٩٩٨٥  بنك البركة مصر 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  أصلــي 

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  النقديقیمة التوزیع   أسم الشركة

  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  للسھم جنیھ  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    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

  ٢٠١٩/ ٢٨/١١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الرابع   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 

  ٢٠١٩/ ٢٨/١١  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط السادس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  یولیو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة عرابي ٢٦ش   غیر عادیة   ارابیا انفستمنتس ھولدنج   ٢٠١٩/ ٢١/١٠

  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١القابضة للصناعات الغذائیة  بمقر الشركة   عادیة   مطاحن ومخابز شمال القاھرة   ٢٠١٩/ ٢١/١٠
  الشرقیة  –بمدینة العاشر من رمضان   A1مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعیة   عادیة   المصریة للزجاج المسطح   ٢٠١٩/ ٢٢/١٠
  محافظة السویس –نادى ضباط القوات المسلحة   غیر عادیة   مصر  - اجواء للصناعات الغذائیة   ٢٠١٩/ ٢٣/١٠

غیر  عادیة و   راكتا   - العامة لصناعة الورق    ٢٠١٩/ ٢٣/١٠
  مقر فندق سیسل بمحطة الرمل باإلسكندریة   عادیة 

عادیة وغیر    العربیة المتحدة للشحن والتفریغ   ٢٠١٩/ ٢٣/١٠
  عادیة 

  –الدور التاسع  –طریق الحریة  ٧١بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري 
  االسكندریة 

  طریق الحریة االسكندریة  ٧١بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري    عادیة   القناة للتوكیالت المالحیة   ٢٠١٩/ ٢٣/١٠
  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   مطاحن مصر العلیا   ٢٠١٩/ ٢٣/١٠

  القاھرة  - سراى القبة  –میدان السواح   ١ - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة   ومنتجاتھا الزیوت المستخلصة   ٢٠١٩/ ٢٤/١٠
  االسكندریة   –الحضرة  –قنال المحمودیة  ٤٠٧مقر الشركة الكائن فى   عادیة   كابو  - النصر للمالبس والمنسوجات    ٢٠١٩/ ٢٤/١٠
  االسكندریة  - طریق الحریة  ٧١الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى  بمقر   عادیة   بورسعید لتداول الحاویات   ٢٠١٩/ ٢٤/١٠



 

 

  
  )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 80.0 1.39 6.67 277,717 22,149,614 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
15.40 -1.03 6.10- 273,119 4,216,356 19.00 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
9.86 -1.99 0.60- 286,404 2,821,027 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.41 1.52 30.82 39,722 55,665 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

12.96 -0.08 28.40- 474,521 6,161,011 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
17.88 -0.56 18.80 369,117 6,609,268 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
43.40 0.12 5.83 5,516 239,394 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

11.16 -0.36 11.36- 517,144 5,802,019 15.84 10.01 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

8.15 0.00 27.56- - - 14.50 8.00 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

5.12 -0.58 23.70- 3,336,949 17,001,392 6.47 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.46 -0.81 30.51- 14,418,077 35,995,608 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.38 0.39 14.78 431,017 6,594,504 18.00 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

9.80 -0.10 3.92- 30,868 301,361 11.97 8.25 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

13.00 0.00 49.43 483 5,945 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.21 -2.20 35.29 178,038 1,120,947 7.06 3.53 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر 
PHDC 

2.07 -0.96 4.61- 4,480,470 9,292,263 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

27.60 -0.61 51.32 430,012 11,799,821 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

100.99 0.03 14.42- 5,400 545,763 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.30 -0.39 0.96- 160,200 1,661,560 12.94 8.76 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.41 0.00 29.21- 1,351,165 5,945,663 9.70 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.22 0.77 46.40- 426,139 3,899,722 23.00 8.00 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.67 1.98 7.35- 2,706,731 15,251,981 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

6.83 0.44 2.15- 121,806 834,335 7.94 4.30 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.02 -0.66 8.48- 400,449 1,213,693 3.79 2.72 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

11.61 -3.09 35.75- 1,972,515 23,162,658 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.59 -1.35 0.86 13,719,174 8,077,959 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.64 -2.94 51.55 754,870 2,012,995 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.50 -0.24 10.33 337,562 4,235,193 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.19 -0.76 22.65- 168,145 875,721 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.68 -1.11 49.43- 812,904 2,193,202 6.19 2.15 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 



 

 

 

 

  

 

  

  

  

  
  

  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
 في موثوق فیھا  أنھا یعتقد مصادر  شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر  ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

.  محتویاتھ أو المنشور  ھذا استخدام عن الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر  وقت
  .مسبق إشعار   دون التقریر   ھذا في الواردة  اآلراء لـشركة بریمییر تغییر  یحق

  المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات  على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر  ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر  ھذا ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر  لھذا
  المقصود المتلقي  بخالف  شخص أي قبل من  إنتاجھ إعادة  أو  توزیعھ أو  نشره أو البحثي التقریر  لھذا بھ المصرح  غیر  االستخدام  إن . األشكال من

ا محظور    . تمامً

  وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر  ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 . بدقة عنھا التعبیر   تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


