
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٢/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,178.51 -0.43% 8.77% 292,142,784 84,094,650 391,509,667,390مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,050.14 -0.57% -4.63% 340,598,080 116,076,321 468,656,891,895مؤشر ( 
 EGX 70 (  536.11 -0.12% -22.73% 111,937,888 43,947,669 195,236,666,869مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,417.02 -0.10% -17.96% 404,080,640 128,042,319 586,746,334,259مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   دایس للمالبس توضح مستجدات صفقة شراء أصول كایرو قطن

  سنتر 
  قرشاً للسھم  ١٤العربیة إلدارة األصول تقترح توزیع  
  أشھر  ٩اإلسكندریة الوطنیة لالستثمارات تتحول للخسائر في  
  مساھمو الشمس بیرامیدز یُقرون زیادة رأس المال  
   بالنصف األول   ٪١٣٧اإلیرادات التمویلیة ترتفع بأرباح العرفة  
  ٢٠١٩لنھایة   ٪١المصري لتنمیة الصادرات: خفض الفائدة    
   فیتش سولیوشنز: االقتصاد المصري سیستمر في التحسن خالل

   ٢٠٢٠و  ٢٠١٩
  جنیھ للطن من المصنع..   ٩٨٠٠الحدید لـانخفاض أسعار

  جنیھا  ٧٥٠واألسمنت بـ
  ملیار قدم مكعب من الغاز   ١٧٣إیجاس: مصر تصدر نحو

    ٢٠١٩-٢٠١٨المسال خالل 
   مصر تتعاون مع مؤسسة دولیة لحصر بنود االستثمار األجنبي

  المباشر  
  معیط: نستھدف تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة فى مصر

    ٢٠٣٠بحلول عام 
  ا ً   «رامیدا» تعتزم الطرح في البورصة المصریة قریب
   قطاع األعمال» تدرس إنشاء مصنع إلنتاج األلومنیوم بالخارج»  
   الحكومة البریطانیة تطلب تأجیل البریكست رغم معارضة ً رسمیا

  رئیس الوزراء  
   النفط یھبط من جدید مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي  
 سواق محادثات التجارة وبریكست الذھب مستقر مع ترقب األ  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٥  ١٠٥  ٥٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  قرشاً للسھم  ١٤توزیع العربیة إلدارة األصول تقترح 

اقترح مجلس إدارة الشركة العربیة إلدارة وتطویر األصول، توزیع 
 - ٢٠١٨أبریل  ٤كوبون نقدي على المساھمین عن أرباح الفترة المالیة (

).وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠
 للسھم.ومن قرشاً  ١٤االثنین، أن مجلس اإلدارة اقترح توزیع أرباح بواقع 

المقرر أن تنعقد الجمعیة العامة العادیة للعربیة إلدارة األصول، یوم األحد  
نوفمبر المقبل، للنظر في توزیع أرباح عن الفترة المالیة منذ   ١٠الموافق 

.یشار إلى أن  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠حتى  ٢٠١٨أبریل  ٤تاریخ التأسیس في 
خالل الفترة بقیمة  العربیة إلدارة وتطویر األصول حققت صافي ربح

ملیون جنیھ  ١٫٩٤٤ملیون جنیھ، مقابل صافي خسائر بلغت  ٤٤٫٤٠٣
).یذكر أن الشركة تم  ٢٠١٨خالل الفترة (ابریل وحتي نھایة سبتمبر 

، بعد انقسامھا من شركة العربیة لحلیج ٢٠١٨أبریل  ٤تأسیسھا في 
العام  األقطان.وارتفعت إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر األولي من 

الف جنیھ خالل   ٥٥٤ملیون جنیھ، مقابل  ٥٢٫٥٢الجاري لتصل إلي 
وأوضحت الشركة أن أسباب الربح بالقوائم   الفترة ذاتھا من العام السابق 

المالیة ناتج عن بیع قطع أرش بشونة صابر في مدینة منیھ سمنود بقیمة 
ون ملی ١٤ملیون جنیھ، وبیع قطعة أخرى في مدینة میت بره بـ  ٥١٫٣٥٩

  المصدر:مباشرجنیھ.

   دایس للمالبس توضح مستجدات صفقة شراء أصول كایرو قطن سنتر
قالت شركة دایس للمالبس الجاھزة، إنھا لم تنتھِ حتى اآلن من الفحص  
النافي للجھالة بشأن شراء أصول شركة كایرو قطن سنتر.وأوضحت  
الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أنھا ستفصح عن أي 
مستجدات قد تطرأ في ھذا الشأن.وفي مارس الماضي، أعلنت الشركة 
توقیع خطاب نوایا مع شركة كایرو قطن سنتر والبنك التجاري الدولي،  
لشراء أصول شركة كایرو قطن المؤجرة.وفي وقت سابق، أقرت الجمعیة 
العامة غیر العادیة لشركة دایس للمالبس الجاھزة زیادة رأس المال من 

مالیین جنیھ، عبر أسھم مجانیة من األرباح  ١٠٦جنیھ إلى  ملیون ٥٣
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل   ٧٣المرحلة.یشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

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

ً على  ٥٣بلغ رأسمال الشركة األقلیة.وی ملیون  ٢٦٥ملیون جنیھ، موزعا
ً للسھم. ٢٠سھم، بقیمة اسمیة    المصدر:مباشر قرشا

  مساھمو الشمس بیرامیدز یُقرون زیادة رأس المال 
وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشآت  
السیاحیة، على زیادة رأس مال المصدر والمدفوع.وأوضحت الشركة في 
بیان لبورصة مصر یوم االثنین، أن العمومیة وافقت على زیادة رأس مال  

ملیون دوالر بزیادة نقدیة  ٥٢ملیون دوالر إلى  ٤٧والمدفوع من المصدر 
ملیون دوالر عن طریق دعوة قدامى المساھمین لالكتتاب في  ٥قدرھا 

ً أو   أسھم الزیادة.وأضافت أن العمومیة أقرت تداول حق االكتتاب متصال
ً عن السھم األصلي.بذكر أن شركة بیرامیدز، سجلت خالل الربع  منفصال

ألف دوالر، مقابل  ٥٠٧٫٠٣ن العام الجاري صافي ربح بلغ الثاني م
 ألف دوالر خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.  ٢٢٦٫٣٣

  المصدر:مباشر

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٧    ٧٫٥٠  الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري  
   ٩٫٧٨    ٣٫٠٣  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

  ٧٫٢١    ١٠٫٧٠  القناة للتوكیالت المالحیة 
  ٧٫٠٠    ٥٫٣٥  العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة

  ٥٫٥٢    ٠٫٦٥  علم مرسى مرسى 

 

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

 -٩٫٨٦    ٣٫٧٥   اإلسكندریة لألسمنت 
 -٦٫٢٧    ١٫٦٠  سبینالكس 

 -٥٫٩٧    ٥٦٠٫٠٠  العز الدخیلة للصلب 
 -٥٫٦٣    ٣٫٠٢  المتحدة لالسكان 

 -٥٫١٦    ٢٫٩٤  سبأ

  

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

  ٧٩٫٥٠    ٣٩،٥٠٥،٤٩٦  البنك التجاري الدولي 
  ١١٫٥٦    ٣٣،٦٩٤،١٦٠  حدید عز 

  ٠٫٦٠    ٢٨،٥٣٤،٥٥٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٥٫١٢    ٢٢،٣١٠،١٣٦  مدینة نصر لالسكان 

  ١٫٧٣    ١٧،٦٨٣،٩٩٠  دایس 

  

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

  ٠٫٦٠    ٤٨،٢٦٣،٣١٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٣٧    ١١،٤٣١،٩١٣  العربیة لالستثمارات 

  ١٫٧٣    ٩،٩٧٩،٠١٠  دایس 
  ٢٫٤٣    ٦،٨٣٠،٠١٢  القلعة 

  ٢٫٠٦    ٥،٣٠٤،٦٥٣  بالم ھیلز 

  
   التداولأكبر خمس قطاعات من حیث قیمة 
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  أشھر  ٩اإلسكندریة الوطنیة لالستثمارات تتحول للخسائر في 
كشفت القوائم المالیة لشركة اإلسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة، عن 

أشھر من العام الجاري، تحول الشركة من الربحیة إلى الخسائر  ٩أول 
لشركة في بیان  على أساس سنوي، متأثرة بتراجع اإلیرادات.وأوضحت ا

 ٤٢١٫٦١لبورصة مصر، الیوم االثنین، أنھا سجلت صافي خسائر بلغ 
 ٢٠١٫٠١ألف جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إیرادات   ملیون جنیھ أرباحا
 ٣١٨٫٠٧الشركة خالل التسعة أشھر األولى من العام الجاري لتسجل 

ألف جنیھ خالل نفس الفترة من  ٨٥٥٫١٥ألف جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل 
العام الماضي.یشار إلى أن الشركة سجلت خالل النصف األول من العام  

ألف  ٤٠٣٫٥٩ألف جنیھ، مقابل  ١٥٢٫٤٨الجاري صافي خسائر بلغ 
  المصدر:مباشر جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.

  بالنصف األول   ٪١٣٧اإلیرادات التمویلیة ترتفع بأرباح العرفة  
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة العرفة لالستثمارات واالستشارات  

 ١٣٧، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩ستة أشھر المنتھیة في یولیو خالل ال
بالمائة على أساس سنوي، رغم تراجع اإلیرادات وبدعم من اإلیرادات  
التمویلیة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، أنھا  

ً بلغت  ملیون دوالر خالل الفترة من فبرایر الماضي  ٧٫٧حققت أرباحا
ملیون دوالر بالفترة المقارنة  ٣٫٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩و وحتى یولی

، مع االخذ فى االعتبار حقوق االقلیة.وتراجعت إیرادات  ٢٠١٨من 
ملیون دوالر، مقابل إیرادات بلغت   ١٠٤٫٣الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون دوالر بالفترة المقارنة من العام الماضي، وفي المقابل  ١١٧٫٩
ملیون  ٧٣٫٩ملیون دوالر، مقابل  ٦٦٫٩اإلیرادات إلى تراجعت تكالیف 

دوالر بالفترة المقارنة من العام الماضي.وبلغت إیرادات الشركة التمویلیة 
ملیون  ٤٫١١ملیون دوالر خالل الفترة، مقابل إیرادات بلغت  ١٢٫٦نحو 

.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة ٢٠١٨دوالر بالنصف األول من 
ً بلغت یون دوالر خالل الربع الثاني للعام المالي الجاري مل ٦٫١أرباحا

ملیون دوالر بالربع الثاني من  ١٫٣للشركة، مقابل أرباح بلغت 
ً بلغت ٢٠١٨   ٧٫٩.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا

ملیون دوالر بالفترة المقارنة من  ٣٫٤٨ملیون دوالر خالل الفترة، مقابل 
ملیون دوالر من  ١٫٦٣٥الشركة صافي ربح بلغ العام الماضي.وسجلت 

ملیون دوالر خالل نفس   ١٫٨٨١فبرایر حتى أبریل الماضي، مقارنة بـ 
.وتبدأ السنة المالیة لشركة العرفة لالستثمارات  ٢٠١٨الفترة المقارنة بعام 

  المصدر:مباشر واالستشارات في األول من فبرایر من كل عام.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ٢٠١٩لنھایة   ٪١الفائدة  المصري لتنمیة الصادرات: خفض 

قالت میرفت سلطان رئیس البنك المصري لتنمیة الصادرات  
)EXPA  إنھ من المتوقع أن تشھد أسعار الفائدة على اإلیداع  (

حتى نھایة العام الجاري   ٪١واإلقراض تراجعا بمقدار 
.وأضافت وفقا لـ الدستورأن ذلك یرجع إلى تراجع معدالت  ٢٠١٩

لمستھدفات البنك المركزي المصري.وأشارت إلى أن  التضخم وفقا 
ثمار اإلصالح االقتصادي بدأت تظھر في جمیع النواحي  
االقتصادیة، وعلى رأسھا ارتفاع سعر الجنیھ المصري أمام  
الدوالر تدریجیا، وتوافر العملة األجنبیة، وارتفاع التصنیف  

ي الرابع  االئتماني لمصر.وتجتمع لجنة السیاسة النقدیة النقدیة ف
عشر من شھر نوفمبر المقبل لتحدید أسعار الفائدة على اإلیداع  
واإلقراض، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي سعر العائد بمقدار  

  خالل االجتماعین الماضیین بعد تراجع معدالت التضخم. ٪٢٫٥

  جریدة الدستورلمصدر:

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  ٢٠١٩فیتش سولیوشنز: االقتصاد المصري سیستمر في التحسن خالل 

    ٢٠٢٠و
االئتماني، إن  قالت فیتش سولیوشنز، التابعة لمؤسسة فیتش للتصنیف 

،  ٢٠٢٠و ٢٠١٩االقتصاد المصري سیستمر في التحسن خالل عامي 
بالتزامن مع جني ثمار اإلصالحات الھیكلیة التي حققتھا الحكومة 
ً في االستثمارات الرأسمالیة بوتیرة سریعة.وأوضحت فیتش   والمضي قدما
في تقریر المخاطر للربع الرابع لمصر، أن معدل نمو اإلنشاءات في 

بالمائة، یعد ثاني أعلى  ١٠٫٣ر خالل العام المالي الجاري البالغ مص
  ً معدل نمو بالمنطقة.وقالت إنھ من المتوقع أن یظل االستثمار محركا
ً للنمو على المدى القریب، متوقعة أن یتوسع عجز الحساب الجاري  رئیسیا
بشكل طفیف مع عودة نمو الواردات.ولفتت سولیوشنز إلى أنھ من المتوقع 
ً على المستوى المنطقة، الفتة إلى أن متوسط   أن تحقق مصر أداءً متمیزا

بالمائة خالل العام   ١٫٨النمو المتوقع بالشرق األوسط وشمال أفریقیا یبلغ 
ً في النمو  ً أكثر وضوحا المالي الجاري.وذكر التقریر: "أن ھناك تباطؤا

عات االقتصاد  العالمي أكثر مما توقعنا، والذي من شأنھ أن یؤثر على توق
المصري".وأشارت الوكالة إلى أنھا تثق في مستقبل االستثمار في مصر 
خالل الخمس سنوات المقبلة.وأكدت الوكالة أنھا تتوقع أن یحافظ الجنیھ 

بدعم   ٢٠١٩المصري على المسار التقدمي البطيء مقابل الدوالر خالل 
ً ملح ً خالل الفترة جاذبیة أسعار الفائدة.وشھد الجنیھ المصري ارتفاعا وظا

الماضیة، وأظھر مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع الجنیھ المصري ألعلى 
ً للبیانات   ٣٠(نحو  ٢٠١٧مستویاتھ أمام الدوالر منذ مارس  ً)، وفقا شھرا

سبتمبر الماضي.وقرر  ٢٩المتاحة من البنك المركزي المصري حتى 
 ، خفض كل من سعر ٢٠١٩سبتمبر  ٢٦البنك المركزي المصري في 

عائد اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة وسعر العملیة الرئیسیة للبنك  
 ١٤٫٢٥بالمائة، و ١٣٫٢٥نقطة أساس، لیصل إلى  ١٠٠المركزي بواقع 

بالمائة، على الترتیب.وتوقعت الوكالة أن یظل نمو  ١٣٫٧٥بالمائة، و
ً على المدى القریب، متوقعة أن   الناتج المحلي اإلجمالي في مصر قویا

  المصدر:مباشر .٢٠٢٠-٢٠١٩بالمائة خالل العام المالي  ٥٫٥ى یصل إل

   مصر تتعاون مع مؤسسة دولیة لحصر بنود االستثمار األجنبي المباشر
بحثت وزیرة االستثمار والتعاون الدولي المصریة، مع منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمیة التعاون في مجال حصر كافة بنود االستثمار األجنبي 
المباشر في مصر.وقالت سحر نصر، في بیان یوم االثنین، إن عملیة 
ً، إضافة لالستفادة من خبرة  الحصر ستتم وفق المنھجیات المتبعة عالمیا
المنظمة في ذلك الصدد، في إطار ما نصت علیھ تعدیالت قانون 
االستثمار.جاء ذلك خالل لقاء سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون 

یة، بأنجیل جوریا، السكرتیر العام لمنظمة التعاون الدولي المصر 
االقتصادي والتنمیة، لبحث التعاون المشترك ودعم مناخ االستثمار 

 ١٤المصري.وأكدت أن تعدیالت قانون االستثمار تتضمن إضافة بند 
تضمن طلب المعلومات والبیانات الالزمة لحساب أصول  ٧٤للمادة 

المباشر من الجھات العامة والخاصة  االستثمار األجنبي المباشر وغیر 
ً للممارسات الدولیة المعمول بھا.یذكر أن   لألغراض االحصائیة، وفقا
الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، وقعت منتصف أكتوبر الجاري 
مذكرة تفاھم مع الھیئة العامة للرقابة المالیة لتبادل البیانات الخاصة 

  المصدر:مباشر في مصر. باالستثمار األجنبي المباشر 

  

  
جنیھ للطن من المصنع.. واألسمنت  ٩٨٠٠انخفاض أسعار الحدید لـ 

  جنیھا ٧٥٠بـ
شھدت أسعار الحدید والصلب تراجعا في األسعار مع بدایة الشھر 

جنیھ فى الطن، فیما  ١٠٠٠انخفضت ما یقرب من الجارى، حیث 
استقر سعر األسمنت باألسواق. وقال أحمد الزینى رئیس شعبة مواد 
البناء بالغرفة التجاریة بالقاھرة، إن أسعار الحدید فى األسواق مع بدایة 

جنیھ، وذلك بالنسبة  ١٠٣٠٠جنیھ للطن وحتى   ٩٨٠٠الیوم تبدأ من 
را إلى أن األسعار بالنسبة للمستھلك تبدأ لألسعار داخل المصنع، مشی

جنیھ.وأضاف في تصریح  ١٠٥٠٠جنیھ للطن وحتى  ١٠٢٠٠من 
لـ"الیوم السابع"، أن أسعار األسمنت تراجعت مع بدایة الشھر الجاري، 

 ٧٥٠ثم شھدت استقرارا فى األسواق، حیث سجل سعر الطن نحو 
 ٨٥٠-٨٠٠جنیھا من المصنع، فیما یصل سعره للمستھلك بین 

  المصدر: الیوم السابعجنیھا.

معیط: نستھدف تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة فى مصر بحلول عام 
٢٠٣٠    

قال الوزیر، في كلمتھ خالل المنتدى رفیع المستوى الذى ینظمھ البنك 
الدولي عن التغطیة الصحیة الشاملة علي ھامش اجتماعات الخریف 

سیة أكبر داعم لنظام التأمین لصندوق النقد الدولي، إن القیادة السیا
الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبیقھ من محافظة بورسعید، 

ا ٢٠٣٠مستھدفة تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة بحلول عام  ً ، موضح
أن فلسفة النظام الجدید تعتمد على مد المظلة التأمینیة لكل المصریین 

أحدث الخبرات وتیسیر سبل الرعایة الصحیة الجیدة والمستدامة وفق 
الدولیة. أشار إلى أن الدولة حریصة على استدامة المالءة المالیة لنظام 
التأمین الصحى الشامل، بما یجعلھ یتسم بالمرونة الكافیة لمواكبة أى 
ا للقانون  ً متغیرات ویضمن استمراره بكفاءة عالیة خاصة أنھ سیتم وفق

ى؛ لمراجعة سنوات بحد أقص ٤إجراء دراسات اكتواریة دوریة كل 
االستدامة المالیة والتأكد من أننا نسیر على الطریق الصحیح، مع 
ا أن الخزانة العامة للدولة  ً مراعاة توفیر بیئة عمل جاذبة، موضح
تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمویل نظام التأمین الصحى الشامل، ویتم 

نوعة تدبیر الثلث الثانى من االشتراكات، والثلث اآلخر من مصادر مت
على النحو الذى حدده القانون. أكد أن نظام التأمین الصحي الشامل، 
یعد إحدى أدوات إصالح القطاع الصحي فى مصر، ویرتكز على 
الفصل بین مقدمي الخدمة، وجھة التمویل، وجھة الرقابة واالعتماد 

ھیئات رئیسیة تتولي إدارة المنظومة  ٣والجودة، من خالل إنشاء 
آلیات عدیدة لقیاس مستوى أداء الخدمة الطبیة،  الجدیدة مع تبني

ا إلى أن النظام الجدید  ً ورضاء المواطن عنھا وضمان جودتھا، الفت
یسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبیة من القطاع الخاص وغیره 
سواءً المستشفیات أو معامل التحالیل أو مراكز األشعة أو الصیدلیات 

قررة والحصول على ترخیص ھیئة شریطة استیفاء المتطلبات الم
الرقابة واالعتماد والجودة، وللمواطن حق اختیار مكان تلقى الخدمة 
الطبیة من بین الجھات المشتركة بالتأمین الصحى الشامل.شدد على أن 
ُعد ضمانة لتوفیر رعایة صحیة جیدة  ھیئة الرقابة واالعتماد والجودة، ت

تى تستوفى متطلبات الجودة، للمواطنین حیث تتولى اعتماد الجھات ال
والتفتیش الدوري علیھا وتختص باستبعاد كل من یثبت إخاللھ بمستوى 

    الخدمة الطبیة.



 

 

ا ً    «رامیدا» تعتزم الطرح في البورصة المصریة قریب
  –علمت «المال» أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة 

رامیدا تعتزم طرح حصة من أسھمھا فى البورصة المصریة قریبا.قالت  
مصادر مطلعة لـ«المال» إن «رامیدا» عدلت خطتھا االستثماریة بعدما  

تدرس القید فى بورصة لندن أو دبى، لتتجھ للطرح فى السوق   كانت
المحلیة، خالل الفترة المتبقیة من العام الحالى أو الربع األول من العام  

»  HSBCالمقبل.وأضافت المصادر أن بنكى «سى آى كابیتال» و«
سیتولیان مھام االستشارات المالیة للطرح المزمع، فى حین یتولى مكتبا 
«التمیمي» و«معتوق بسیونى والحناوي» االستشارات القانونیة.وذكرت  
أنھ من المنتظر أن یتم الطرح عبر عملیة زیادة رأسمال وتخارج جزئى 

ون لقدامى المساھمین.جدیر بالذكر أنھ فى حال تنفیذ طرح «رامیدا» فستك
ثانى شركة تنتمى للقطاع الخاص تطرح أسھمھا فى البورصة المصریة 

، بعد «فوري» لخدمات الدفع اإللكترونى.وكانت شركة ٢٠١٩منذ بدایة 
 ٤٥و% ٣٥رامیدا قد أعلنت من قبل عن نیتھا طرح حصة تتراوح بین 

من أسھمھا فى البورصة المصریة بنھایة العام الماضى، عبر عملیة زیادة  
وتخارج جزئى للمساھمین.ودارت الحصیلة المتوقعة آنذاك حول  رأسمال

ملیار جنیھ، كان من المفترض توظیفھا فى إجراء مزید من  ٢٫٣إلى  ١٫٩
التوسعات، واستغالل الطفرة االستثماریة المرتبطة بصناعة األدویة 
بالسوق المحلیة، وتعزیز قدرة الشركة على اختراق مزید من أسواق  

ملكیة «رامیدا» بالكامل إلى «جرافیل»، وھى شركة التصدیر.وتعود 
أوف شور یمتلكھا رجل األعمال ممدوح عباس ونجلھ أیمن، باإلضافة إلى 
شركة كومباس كابیتال.وكان شامل أبوالفضل، مؤسس ورئیس مجلس  
إدارة شركة كومباس كابیتال لالستثمار، قد كشف فى حوار سابق مع  

ا فى عملیات التطویر ملیون جنیھ ت ٥٠٠«المال» عن ضخ  قریبً
  –والتوسعات الخاصة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة 

 ١٩٩٤.وتأسست «رامیدا» عام ٢٠١١رامیدا، منذ االستحواذ علیھا فى 
ً على مساحة  أكتوبر، یضم مناطق إنتاج   ٦ألف متر بمدینة  ٣٨وتمتلك مصنعا

لتصنیع األدویة   ٥إلضافة إلى إلنتاج القطرة والمضادات الحیویة، با ٢بینھا 
الشراب واألقراص والكبسوالت والبنسلین والمضادات الحیویة والمستحضرات  
الطبیة البیطریة.ویتولى د.عمرو مرسى، رئاسة مجلس إدارة رامیدا، فیما یضم  
مجلس اإلدارة أیمن عباس، العضو المنتدب لشركة إنتروجروب، إلى جانب  

دب لشركة كومباس كابیتال.یذكر أیضا أن الفترة  شامل أبو الفضل، العضو المنت
القلیلة القادمة مفترض أن تشھد تحریك المیاه الراكدة فى ملف الطروحات  
بالبورصة، وتنفیذ االكتتاب فى حصة من اسھم شركتى «أبو قیر لألسمدة» 

  المال المصدر:  و«اإلسكندریة لتداول الحاویات» ضمن برنامج الطروحات الحكومیة. 

ملیار قدم مكعب من الغاز المسال خالل   ١٧٣مصر تصدر نحو  إیجاس:
٢٠١٩-٢٠١٨    

أظھر التقریر السنوي للشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة (إیجاس) أن  
ملیار قدم مكعب من الغاز الطبیعي المسال في السنة   ١٧٢٫٨مصر صدرت 

كو.تسعى  شحنة من مصنع اإلسالة في إد  ٤٥، وذلك عبر ٢٠١٩- ٢٠١٨المالیة 
مصر للتحول إلى مركز رئیسي للطاقة في المنطقة من خالل تسییل الغاز وإعادة  
تصدیره، وذلك بعدما توقفت عن استیراده نھایة العام الماضي.وقال وزیر  
البترول طارق المال في مارس إن مصر تستھدف تصدیر ملیاري قدم مكعبة  

قدم مكعبة یومیا في ذلك   ملیار  ١٫١من  ٢٠١٩یومیا من الغاز الطبیعي بنھایة 
الحین.وأظھر تقریر إیجاس أن مصر توقفت عن إستیراد الغاز في سبتمبر  

واستغنت عن وحدة تغییز عائمة وقامت بتأجیرھا لطرف ثالث.فتح  ٢٠١٨
ھر في  ُ ، والذي یحوى احتیاطات تقدر  ٢٠١٥اكتشاف إیني اإلیطالیة للحقل ظ
ة الحكومة لطرح مناطق امتیاز جدیدة  بثالثین تریلیون قدم مكعبة من الغاز، شھی

 المصدر: حابى وسط إقبال من الشركات العالمیة على دخول سوق التنقیب المصریة.

    «قطاع األعمال» تدرس إنشاء مصنع إلنتاج األلومنیوم بالخارج

تدرس وزارة قطاع األعمال العام إمكانیة الدخول فى شراكة إلنشاء 
الدول العربیة التى تخفض فیھا تكلفة مجمع لصناعة األلومنیوم بإحدى 

الكھرباء، وذلك بھدف استغالل جزء من المواد الخام لدى غانا، والتى 
من مخزون مادة البوكسیت عالمیا، وھى المادة الخام فى  ٢٥تمتلك %

صناعة معدن األلومنیوم.أوضح ھشام توفیق، وزیر قطاع األعمال، أن 
ستثمارى مع الدول األفریقیة، الخطة تأتى ضمن التوسع فى التواصل اال

الفتا إلى أن الصین تستغل كل المواد الخام فى السوق األفریقیة، مما 
یحرم القارة السمراء من القیمة المضافة إلنتاجھا وتحقیق معدالت نمو 
اقتصادیة.جاء ذلك فى تصریح خاص لـ«المال»، على ھامش مؤتمر 

كز المصرى للدراسات مؤشر الحوكمة فى أفریقیا، والذى ینظمھ المر 
االقتصادیة، بحضور المھندس إبراھیم محلب رئیس الوزراء األسبق، 
والدكتور فاروق الباز، مدیر مركز االستشعار عن بعد فى جامعة 
بوسطن األمریكیة. ولفت توفیق إلى أنھ من الممكن تنفیذ المشروع فى 

اإلمارات إحدى الدول العربیة منخفضة التكالیف بالنسبة للكھرباء مثل 
أو السعودیة، والتى من الممكن أن توفر دعما فى فاتورة الطاقة إلنشاء 

إحدى توابع -مجمع األلومنیوم.وأشار إلى أن شركة مصر لأللومنیوم 
فى انتظار موافقة وزیر الكھرباء على إنشاء محطة  -قطاع األعمال

لتولید الطاقة الشمسیة، لتخفیف فاتورة الكھرباء من نتائج 
ال.وأضاف: «إننا فى انتظار موافقة وزارة الكھرباء على األعم

مشروع الطاقة الشمسیة لصالح «مصر لأللومنیوم»، الفتا إلى أن 
الوزارة رفضت طلب خفض أسعار الكھرباء للشركة.وأكد توفیق، ردا 
على سؤال حول استئناف برنامج الطروحات، أنھ تم االنتھاء من 

شركتى أبو قیر لألسمدة  اإلجراءات المتعلقة بطرح جزء من
واإلسكندریة لتداول الحاویات، موضحا أنھ مقرر أن تتناول لجنة 
الطروحات الحكومیة موعد الطروحات فى المناقشات القادمة.وكشف 
عن اقتراح تأسیس شركة للوساطة والتسویق بمشروع جسور أفریقیا 

ر مالیین دوالر، مؤكدا أن المشروع یھدف لتوفی ١٠برأسمال مبدئى 
كل الخدمات اللوجستیة للمصدرین إلى السوق األفریقیة، من نقل بحرى 
وتأمین وتخزین جمركى وخالفھ.وأضاف أن وزارة قطاع االعمال 

بنوك  ٣من شركة الوساطة والتسویق، على أن تستحوذ  ٢٤ستمتلك %
، وھى البنك األھلى ومصر والقاھرة، وتتوزع باقى ٢٠عامة على %

القطاع الخاص، الفتا إلى أنھا ستعتمد على على  ٥٦الحصة بنسبة %
مساھمات من مستثمرین ذوى خبرة فى السوق األفریقیة للتواصل 

دول.وذكر أن أول رحلة لمشروع جسور  ١٠والربط بین أكثر من 
أفریقیا بدأت یوم الجمعة الماضى لنقل البضائع المصریة، الفتا إلى أن 

 . ٢٠٢٠ع الثانى من شركة الوساطة مستھدف بدء عملھا خالل الرب
  المصدر: المال

  

  

 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
ً الحكومة البریطانیة تطلب تأجیل البریكست رغم معارضة رئیس  رسمیا

    الوزراء
ً بطلب تمدید موعد البریكست النھائي  تقدمت الحكومة البریطانیة رسمیا

المملكة المتحدة تأجیل أكتوبر، بعدما قرر المشرعون في  ٣١المحدد في 
التصویت على اتفاقیة الخروج.وتلقى رئیس المجلس األوروبي دونالد  
تاسك خطاب طلب التأجیل خالل عطلة األسبوع الماضي، والذي من 
المقرر أن یقوم التشاور بشأنھ مع قادة االتحاد األوروبي حول كیفیة 

ُعد ھذه ھي المرة الثالثة التي تطلب خاللھا   االستجابة للطلب البریطاني.وت
بریطانیا من االتحاد األوروبي تمدید الموعد النھائي للبریكست، بعدما  
طلب رئیسة الوزراء السابقة تریزا ماي التمدید مرتین في العام الحالي 
أحدھم في مارس واألخرى في یونیو.لكن مع ذلك، فإن رئیس الوزراء  

بل وأرسل  بوریس جونسون لم یوقع بشكل رسمي على طلب التمدید 
ً إلى "تاسك" لتوضیح أنھ یعارض بشكل خاص ھذا   ً منفصال خطابا
الطلب.وكتب جونسون خالل الخطاب: "لقد أوضحت منذ أن أصبحت  
ً للوزراء وأوضحھا الیوم للبرلمان مرة أخرى الیوم، وجھة نظري  رئیسا
وموقف الحكومة، بأن من شأن تمدید إشافي أن یضر بمصالح المملكة 

كاؤنا في االتحاد األوروبي والعالقة بیننا".وبالرغم من المتحدة وشر 
معارضة جونسون، لكن الحكومة البریطانیة اضطرب إلى إرسال طلب  
التمدید للجانب األوروبي بعدما أرجأ المشروعون في البالد الموفقة على 
االتفاقیة التي تفاوض علیھا جونسون مع الكتلة وصوتوا لتفعیل قانون 

  المصدر:مباشر ا تأجیل الموعد النھائي للبریكست.بطلب من بروكسو

    النفط یھبط من جدید مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي
انخفضت أسعار النفط جراء القلق بشأن ضعف الطلب العالمي لتطغى 
على مؤشرات تدفع للمراھنة على ارتفاع السعر في أوروبا، حیث خفت  

بریطانیا من االتحاد األوروبي دون اتفاق بما قد  حدة الخوف من انسحاب 
سنتا  ٣٠یسبب أضرارا اقتصادیة.وكان خام القیاس العالم برنت منخفضا 

دوالر للبرمیل.ونزل الخام األمریكي غرب تكساس الوسیط   ٥٩٫١٢إلى 
دوالر للبرمیل.وتراجعت أسعار النفط في وقت   ٥٣٫٦٧سنتا إلى  ١١

شرات على استمرار وفرة المعروض  سابق من الجلسة تحت وطأة مؤ
العالمي من النفط فضال عن بواعث القلق بشأن النمو االقتصادي في 
الصین، أكبر مستورد للخام في العالم.وكانت روسیا، ثاني أكبر منتج 
للنفط في العالم، قالت أمس األحد إنھا لم تلتزم بخفض المعروض المتفق  

كثفات الغاز الطبیعي مع تأھب  علیھ في سبتمبر بسبب زیادة في إنتاج م
البالد لفصل الشتاء.باإلضافة إلى ذلك، فإن المحادثات بین الكویت  
والسعودیة الستئناف إنتاج الخام من الحقول المشتركة في المنطقة 

ألف برمیل یومیا تعني عودة مزید من  ٥٠٠المقسومة بین البلدین بطاقة 
 أموال الغدالمصدر: اإلمدادات للسوق.

  ات االسواق العربیةمؤشر  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,761.00  -0.43% السعودیة 

 DFMGI 693.00 -0.57%  دبي
 ADI 7,764.00 -0.27% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,665.00 0.03% الكویت 

 BSEX 302,173.1 0.26% البحرین 
 GENERAL 33,097.00 0.04% قطر 

 MASI 49,835.00 0.65% المغرب 
 TUN20 148.00 1.50% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,827.64  0.21% أمریكا 
 S&P 500 3,006.72  0.69% أمریكا 
 NASDAQ 8,162.99 0.91% أمریكا 

 FTSE 100 7,171.07 0.10% لندن 
 DAX 12,747.96  0.91% أمانیا 

 Nikkei 225 22,548.90  0.25% الیابان 
 %0.19 1,488.39 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.98- 58.95 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %1.08- 53.11 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

 الذھب مستقر مع ترقب األسواق محادثات التجارة وبریكست 
االثنین مع ترقب لم یطرأ تغیر یذكر على سعر الذھب الیوم 

ً من الوضوح بشأن مفاوضات التجارة الصینیة   المستثمرین مزیدا
األمیركیة والخروج البریطاني من االتحاد األوروبي بعد أن ارجأ  
البرلمان تصویتا مھما على اتفاق االنفصال.واستقر سعر الذھب في  

دوالر لألونصة بحلول الساعة   ١٤٩٠٫٠٣المعامالت الفوریة عند 
توقیت جرینتش بینما تراجع في العقود األمیركیة اآلجلة  ب ٠٥١٩

دوالر.وارتفعت أسعار األسھم   ١٤٩٣٫٥٠تراجعا طفیفا إلى 
األسیویة، لتحد من مكاسب المعدن، مع صعود مؤشر  
ام.اس.سي.آي األوسع نطاقا لمنطقة آسیا والمحیط الھادي باستثناء  

ي أكسي  .وقال ستیفن إنس، استراتیجي السوق ف٪٠٫٢الیابان 
تریدر، “المراكز الدائنة في األسواق كبیرة نسبیا، والناس یساورھا  
القلق بسبب حرب التجارة. المستثمرون ینتظرون تراجعات في  
الذھب لیعاودوا الشراء.”وبالنسبة للمعادن النفیسة األخرى، زاد  

دوالر لألونصة، وصعد   ١٧٫٥٧إلى  ٪ ٠٫٢السعر الفوري للفضة 
دوالر لألونصة.وتقدم البالدیوم   ٨٩٢٫٦٤إلى  ٪٠٫٤البالتین 

دوالر، منخفضا قلیال عن ذروة الخمیس   ١٧٧٠٫٠٧إلى  ٪٠٫٩
  أموال الغدالمصدر: دوالر. ١٧٨٣٫٢١البالغة 

  

  

  

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  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  قیمة التوزیع النقدي  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  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    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

  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
  باإلسكندریة مقر فندق سیسل بمحطة الرمل   عادیة 

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

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

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

عادیة وغیر    جالكسو سمیثكالین   ٢٠١٩/ ٢٤/١٠
  القاھرة  –مصر الجدیدة  –قاعة زیورخ بفندق السالم كونكورد    عادیة 

  االسكندریة  - طریق الحریة  ٧١بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى    عادیة   دمیاط لتداول الحاویات و البضائع   ٢٠١٩/ ٢٤/١٠



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

  سعر آخر   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   
 COMI 79.5 -0.33 6.01 498,325 39,505,496 83.10 53.60 38.11% (مصر) 

ایسترن   - الشرقیة 
 EAST 15.30 -0.91 6.71- 453,399 6,950,927 19.00 14.60 8.21% كومباني

مجموعة طلعت مصطفى  
 TMGH 9.84 -0.10 0.81- 926,333 9,191,835 12.17 8.70 5.68% القابضة 

القابضة المصریة  
 EKHO 1.38 -1.50 28.49 388,949 535,574 1.59 1.03 5.67% الكویتیة

 SWDY 13.11 1.00 27.57- 577,007 7,512,862 19.09 11.56 4.84% السویدى الیكتریك 
المجموعھ المالیھ  
 HRHO 17.97 0.34 19.40 436,474 7,766,892 20.60 13.25 4.39% ھیرمس القابضھ 

بنك كریدي اجریكول  
 CIEB 43.40 0.00 5.83 80,052 3,474,287 48.10 39.00 2.83% مصر 

 ETEL 11.16 -0.53 11.36- 572,289 6,393,909 15.84 10.01 2.54% المصریة لالتصاالت 

 JUFO 8.22 0.86 26.93- 22,050 182,933 14.50 8.00 2.47% جھینة للصناعات الغذائیة 
مدینة نصر لالسكان  

 MNHD 5.12 0.59 23.70- 4,338,937 22,310,136 6.47 4.00 2.37% والتعمیر 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 CCAP 2.43 -2.80 31.36- 6,830,012 16,731,199 4.30 1.92 2.24% اسھم عادیة - 
السادس من اكتوبر  

 OCDI 15.30 0.00 14.18 899,820 13,835,958 18.00 12.56 1.84%  - للتنمیھ واالستثمار

 ISPH 9.71 -0.51 4.80- 1,409,212 13,880,883 11.97 8.25 1.68% ابن سینا فارما 
لإلستثمار و  القاھره 

 CIRA 13.00 0.00 49.43 604 7,449 13.60 6.61 1.62% التنمیة العقاریھ 

 CLHO 6.18 -1.90 34.64 10,500 65,120 7.06 3.53 1.60% شركة مستشفي كلیوباترا 

 PHDC 2.06 -0.48 5.07- 5,304,653 10,939,312 3.00 1.72 1.50% بالم ھیلز للتعمیر 
لالسكان  مصر الجدیدة 

 HELI 27.40 -0.15 50.22 362,919 9,951,937 29.20 14.70 1.49% والتعمیر 
اوراسكوم كونستراكشون  

 ORAS 101.01 -0.06 14.40- 78,509 8,011,628 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
النساجون الشرقیون  

 ORWE 10.18 -1.83 2.12- 149,553 1,517,809 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندریة للزیوت  

 AMOC 4.40 0.00 29.37- 2,261,924 9,953,785 9.70 3.55 1.19% المعدنیة 
سیدى كریر  

 SKPC 9.19 0.44 46.57- 1,408,872 13,054,583 23.00 8.00 1.13% للبتروكیماویات 
بایونیرز القابضة  
 PIOH 5.54 -1.60 9.48- 2,056,680 11,449,833 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالیة 

 ORHD 6.60 -3.65 5.44- 236,499 1,588,009 7.94 4.30 0.88% اوراسكوم للتنمیة مصر 

 EMFD 2.98 -1.65 9.70- 1,156,122 3,466,518 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمیة

 ESRS 11.56 -1.53 36.03- 2,884,014 33,694,160 22.20 7.74 0.77% حدید عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.60 1.36 2.93 48,263,315 28,534,554 0.85 0.50 0.70% القابضھ 
المصریة للمنتجعات  

 EGTS 2.60 -2.62 49.25 719,751 1,878,777 3.25 1.63 0.57% السیاحیة 
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.54 -0.08 10.68 449,463 5,670,968 14.80 10.00 0.45% مصر  - األسالمي
الصناعات الكیماویة  

 EGCH 5.16 -0.96 23.10- 238,666 1,236,686 7.45 4.40 0.36%  كیما  - المصریة  

 IRON 2.62 -2.96 50.57- 1,079,747 2,848,755 6.19 2.15 0.22% الحدید والصلب المصریة 
  * 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 ا موثوق فیھ 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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