
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٣/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,201.32 0.16% 8.94% 476,458,080 130,796,762 390,208,700,499مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,050.30 0.01% -4.63% 529,438,720 162,945,873 467,005,968,339مؤشر ( 
 EGX 70 (  535.20 -0.17% -22.86% 98,750,392 42,418,060 194,812,828,857مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,413.96 -0.22% -18.14% 575,208,448 173,214,822 585,021,529,356مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  ُقر توزیع ا للسھم   ٦٠عمومیة مطاحن شمال القاھرة ت   قرشً
   ماریدیف تقرر زیادة في رأس المال لصالح مستثمر كندي  
 ُتمان صفقة توریق بـ   ملیون جنیھ ٧٧٦ثروة كابیتال وبالم ھیلز ت
   تراجع المبیعات یقلص أرباح مطاحن اإلسكندریة الفصلیة  
  أشھر  ٩في  ٪٢٦٦بیع وحدات یرتفع بأرباح الغربیة اإلسالمیة  
   كیف ردت الحدید والصلب المصریة على شكوك المركزي

  للمحاسبات باستمراریتھا؟
   سي إن بي سي: بریطانیا ترفع الحظر عن السفر إلى شرم

  الشیخ
  السیسى وبوتین عودة الرحالت الجویة الروسیةتوقعات بإعالن  
   شركات كویتیة تتطلع لزیادة استثماراتھا في مصر  
   الرقابة المالیة: أرسلنا قانون التأمین الجدید للحكومة األسبوع

  الماضي  
   شعبة مواد البناء: أسعار الحدید ستشھد انخفاضا جدیدا مع

  بدایة العام  
  استثمارات أجنبیة مباشرة  دول لھا ١٠أمریكا ضمن قائمة أعلى

  في مصر  
  حاویة من   ٥٢مشروع جسور المصري یبدأ أولى رحالتھ بنقل

  میناء السخنة إلى مومباسا 
   البرلمان البریطاني یصوت بأغلبیة ضد اإلطار الزمني لمشروع

 قانون البریكست 
 ھونج كونج تعلن تدابیر جدیدة لدعم االقتصاد  

  

  الرئیسي) EGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٠  ٩٤  ٧٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
ُقر توزیع  ا للسھم   ٦٠عمومیة مطاحن شمال القاھرة ت   قرشً

)،عن اجتماع  MILSأعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاھرة (
.وأضافت  ٢١/١٠/٢٠١٩الجمعیة العامة العادیة یوم اإلثنین الموافق 

الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن الجمعیة اعتمدت تقریر مجلس  
حتى  ١/٠٧/٢٠١٨لفترة من اإلدارة عن نشاط الشركة عن ا 

، وكذلك الموافقة على قائمة توزیعات األرباح عن السنة ٣٠/٠٦/٢٠١٩
حیث تبلغ حصة المساھمین مبلغ   ٣٠/٠٦/٢٠١٩المالیة المنتھیة في 

ا.ونوھت الشركة إلى  ٦٠ملیون جنیھ بعائد على السھم قدره  ٦٫٤٢٠ ً قرش
شة بند إعادة تشكیل أن المساھم شركة األھلي لالستثمار قد طلب عدم مناق

  البورصة المصریةالمصدر: مجلس اإلدارة .

    ماریدیف تقرر زیادة في رأس المال لصالح مستثمر كندي 
ماریدیف، بناءً   - قرر مجلس إدارة شركة الخدمات المالحیة والبترولیة 

على تفویض من الجمعیة العامة غیر العادیة، زیادة رأسمال الشركة 
وتخصیصھا بالكامل لصالح مستثمر كندي، وتعدیل مواد بالنظام  المصدر 

األساسي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أن  
 ١٦٣٫٨٤مجلس اإلدارة وافق على زیادة رأسمال ماریدیف المصدر من 

ملیون  ٢٤٫٢٦ملیون دوالر، بزیادة قدرھا  ١٨٨٫١ملیون دوالر إلى 
 ٠٫٦١ملیون سھم، بسعر اكتتاب للسھم  ٦٠٫٦٥دوالر، موزعة على 

 ٠٫٤٠ملیون دوالر.وأشار إلى أن الزیادة عبارة عن  ٣٧دوالر، بإجمالي 
دوالر  ٠٫٢١ملیون دوالر و ٢٤٫٢٦دوالر قیمة اسمیة للسھم بإجمالي 

ملیون دوالر.وأضاف أن الزیادة   ١٢٫٧٣عالوة إصدار، بإجمالي 
ون إعمال حقوق األولویة ستخصص بالكامل للمساھم نجاد أحمد زیني د

) من ٧-٦لقدامى المساھمین.كما قرر مجلس اإلدارة تعدیل المادتین (
ً لقرارات الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة   النظام األساسي للشركة وفقا

سبتمبر الماضي.وكانت الخدمات المالحیة والبترولیة ماریدایف،   ١٦یوم 
 ً لالكتتاب في أسھم زیادة رأس مال  أعلنت في مایو الماضي تلقیھا عرضا

ملیون دوالر من نجاد زیني بصفتھ مستثمر كندي  ٣٧الشركة بقیمة 
الجنسیة والمقیم باإلمارات یتضمن رغبتھ في االكتتاب في أسھم لزیادة  

دوالر  ٠٫٦١ملیون سھم بسعر اكتتاب  ٦٠٫٦٥٥رأسمال الشركة بإصدار 
ماریدیف في سبتمبر الماضي،  للسھم.وأقرت الجمعیة العامة غیر العادیة ل

ملیون دوال، وقصر االكتتاب في أسھم   ١٨٨٫١زیادة رأس المال إلى 
ً للسھم دون اعمال   ٦١الزیادة لنقدیة على نجاد زیني بسعر اكتتاب  سنتا

حقوق األولویة لقدامى المساھمین.یشار إلى أن الشركة حققت خسائر 
، مقابل ٢٠١٩من  ملیون دوالر خالل الستة أشھر األولي ٤٫٥بلغت 

، مع  ٢٠١٨ملیون دوالر في الفترة المقارنة من  ١٧٫٠٨أرباح بلغت 
األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة خالل  

ملیون  ١١٢٫٧ملیون دوالر، مقابل إیرادات بلغت  ٨٠٫٥الفترة إلى 
  المصدر:مباشر .٢٠١٨دوالر بالنصف األول من 

ُتمان صفقة توریق بـثروة    ملیون جنیھ ٧٧٦كابیتال وبالم ھیلز ت

أعلنت شركة بالم ھیلز للتعمیر وشركة ثروة كابیتال عن إتمام اإلصدار 
الرابع لتوریق محفظة أوراق طویلة األجل.وأوضحت الشركة في بیان  

ملیون جنیھ، والتي تتعلق   ٧٧٦یوم الثالثاء، أن قیمة اإلصدار تبلغ نحو 
حدة سكنیة تابعھ للشركة.وبحسب البیان، تم طرح السندات  و ٥٨٢بعدد 

بعد اعتماد تصنیف شرائح االكتتاب من قبل شركة الشرق األوسط  
للتصنیف االئتماني "میریس".وذكر البیان أن الشركة ستستخدم الجزء 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٨    ٢٣٫٨٠  الوطنیة لالسكان 
   ٩٫٩١    ٤٫٧٧  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 

  ٩٫٨٩    ٤٫٧٨  رایة 
  ٩٫٨٦    ٥٫٦٨  العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة

  ٨٫٧٠    ٣٫٠٠  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 

 

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

 -١٠٫٠٠    ٤٫٢٣   آراب دیري 
 -٩٫٩٨    ٩٫٠٢  دلتا للطباعة والتغلیف 

 -٩٫٩٢    ١٠٫٢٦  رایة لخدمات مراكز االتصاالت 
 -٩٫٩٢    ٣٫٥٤  القاھرة الوطنیة لالستثمار  

 -٨٫٠٣    ١٫٥٧  سبینالكس 

  

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

  ٢٧٫٤٩    ١١٧،٣٢٢،٠٨٠  مصر الجدیدة لالسكان 
  ١١٫٤٢    ٧٤،٤٠٣،٥٢٠  حدید عز 

  ٠٫٥٩    ٥٢،٤٨٩،٩٢٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٧٩٫٥٠    ٣٧،٨٧٤،٩٩٢  البنك التجاري الدولي 

  ١٥٫٤٥    ٣٦،٣٢٥،٨٠٤  ایسترن كومباني 

  

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

  ٠٫٥٩    ٨٧،٢٤٤،٤٢٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٣٧    ١١،٠١٣،٦٩٠  العربیة لالستثمارات 

  ٢٫٤٣    ٧،٤٦٣،٥٩٢  القلعة 
  ١١٫٤٢    ٦،٣٧٤،٢٤٧  حدید عز 

  ٠٫٦٤    ٥،٦٥٨،٥٥٨  بورتو القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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األكبر من صافي حصیلة عملیة التوریق في سداد جزء من القروض  
ریق بإصدار السندات، لتصبح إجمالي الحالیة.وقامت شركة ثروة للتو

ملیار  ٤٫٢سندات التوریق المصدرة من قبل ثروة لصالح بالم ھیلز نحو 
ً للبیان.وتوقعت   جنیھ مصري، والتي تعد أكبر محفظة في السوق، وفقا

بإجمالي یصل إلى  ٢٠٢٠الشركة إتمام المزید من عملیات التوریق خالل 
ستخدامھا في تسویة ملیار جنیھ مصري، والتي سیتم ا ٥٫١

القروض.وذكرت "مع تسویة التدریجیة لرصید القروض الحالیة، فإننا 
نجري مناقشات مع عدد من مؤسسات المالیة المحلیة واألجنبیة فیما یتعلق  

ملیار جنیھ وذلك   ٢٫٥-١بتمویل طویل األجل لمشروع بادیة لیتراوح بین 
الرافعة المالیة ".ویبلغ  بما یحافظ على نسبة صافي القروض الحالیة ونسبة 

ً على  ٦٫١٥رأسمال بالم ھیلز  ملیار سھم،   ٣٫٠٧ملیار جنیھ، موزعا
ً بلغت   ٢بقیمة اسمیة  جنیھ للسھم.یشار إلى أن بالم ھیلز حققت أرباحا

، مقابل أرباح ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الستة أشھر األولى من  ٤٥١٫٤٧
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٤٣٩٫٩بلغت 

االعتبار حقوق األقلیة.وفي الشھر الماضي، قالت بالم ھیلز  إن مجلس  
اإلدارة وافق على تنفیذ عملیة توریق مع شركة ثروة للتوریق بحوالي 

  المصدر:مباشرملیون جنیھ. ٣٢٠

    تراجع المبیعات یقلص أرباح مطاحن اإلسكندریة الفصلیة

ن ومخابز اإلسكندریة، خالل  أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مطاح
 ٦٩، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠-٢٠١٩الربع األول من العام المالي 

بالمائة على أساس سنوي، نتیجة تراجع المبیعات.وأوضحت الشركة في 
ً بلغت  ملیون  ٢٫٦بیان لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أنھا حققت أرباحا

لماضي، مقابل أرباح بلغت  جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر ا
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وتراجعت   ٨٫٥

ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت   ٤٨٫٣مبیعات الشركة خالل الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.یشار إلى أن   ٦٢٫٢

ملیون جنیھ  ٢٦٫٥٨ح بلغ مطاحن ومخابز اإلسكندریة سجلت صافي رب
ملیون  ٤٨٫٠٦، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨منذ بدایة یولیو 

  المصدر:مباشر جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ.

 أشھر  ٩في  ٪٢٦٦بیع وحدات یرتفع بأرباح الغربیة اإلسالمیة 
العمرانیة، عن أول كشفت القوائم المالیة لشركة الغربیة اإلسالمیة للتنمیة 

بالمائة  ٢٦٤٫٦أشھر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  ٩
على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ٢٫٢٨الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ً خال ٦٢٥٫٢٢حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل  ل نفس  ألف جنیھ أرباحا

الفترة من العام الماضي.وسجلت الشركة مبیعات خالل التسعة أشھر بلغت  
ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، فیما لم تتضمن القوائم المالیة أي  ٢٫٣٤

مبیعات عن نفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت الغربیة اإلسالمیة 
ع الثالث من ارتفاع أرباحھا خالل الفترة إلى قیامھا ببیع وحدات خالل الرب

العام الجاري.یشار إلى أن الشركة سجلت خالل الصنف األول من العام  
ألف جنیھ  ٣٩٧٫٣٨ملیون جنیھ، مقابل  ١٫٩٧الجاري صافي ربح بلغ 

أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.وسجلت الشركة مبیعات بلغت  
 ملیون جنیھ خالل الستة أشھر األولى من العام الجاري. ٢٫٢٥نحو 

  المصدر:مباشر

  

  

كیف ردت الحدید والصلب المصریة على شكوك المركزي  
  للمحاسبات باستمراریتھا؟

ردت شركة الحدید والصلب المصریة على الجھاز المركزي 
للمحاسبات بشأن وجود شك في استمراریتھا، بأنھا اتخذت بعض  
الخطوات لتحسین وضع الشركة المالي.وفي وقت سابق، قررت  
الجمعیة العامة العادیة للشركة رفض القوائم المالیة عن العام المالي  

بسبب مالحظات الجھاز المركزي  ٢٠١٩-٢٠١٨
وم  یضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، للمحاسبات.وأو

الثالثاء، أنھا قامت بدراسة أعمال تركیز وتنقیة خام حدید مناجم  
الواحات البحریة لرفع جودتھ وفصل الشوائب.وأضافت أنھا قامت  
بترشید استھالك الطاقة من فحم الكوك والغاز والكھرباء، باإلضافة  
إلى الحد من استیراد المستلزمات السلعیة من الخارج لتقلیل  

ن النقد األجنبي.وأرجع المركزي للمحاسبات  احتیاجات الشركة م
عوامل؛ تصدرھا عدم القدرة   ٥شكھ في استمراریة الشركة إلى 

ً في   على سداد االلتزامات والمتطلبات المالیة، وھو ما یظھر جلیا
ملیار   ٥٫٣٧٢تراكم المدیونیات للموردین الرئیسین للشركة بنحو 

ً  ملیار جنیھ ال ٤٫٥جنیھ العام الجاري مقابل  عام الماضي، وفقا
لتقریر المركزي.وقامت الشركة في إطار تحسین وضعھا المالي  
بإعادة ھیكلة العمالة واستغالل األصول غیر المستغلة مثل  
األراضي، بحسب البیان.وأشارت إلى أنھا تمتلك مجموعة كبیرة  
من الورش المختلفة والتي یمكنھا تقدیم العدید من الخدمات المختلفة  

الشركات.وذكرت: "توجد لدى الشركة كمیات من   للكثیر من
  ً الخردة تم التصرف فیھا بشكل اقتصادي".وقامت الشركة أیضا
بتشغیل الوحدات اإلنتاجیة بشكل منتظم وبكمیات تشغیل اقتصادیة  
ً إلى الطاقة التصمیمیة.وعن إشارة المركزي للمحاسبات   منسوبا

لمواصفات، ذكرت  حول عدم مطابقة معظم إنتاج األفران العالیة ل
الشركة أن عدم انتظام األفران في التشغیل وكثرة التوقفات یؤدي  
إلى عدم انتظام تحالیل الزھر المنتج، حیث إن االفران العالیة  
صُممت للتشغل المستمر وعدم التوقف.وحول عدم توافر المخزون  
االستراتیجي من فحم الكوك، أرجعت الشركة ذلك إلى عدم التزام  

وك بالتوریدات المنصوص علیھا في العقد المبرم بین  شركة الك
الشركتین.یشار إلى أن الحدید والصلب المصریة حققت خسائر  

- ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل العام المالي الماضي ( ١٫٢٤بلغت 
ملیون جنیھ بالعام المالي   ٨٩٩٫٦)، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩

  المصدر:مباشر السابق لھ.

  



 

 

  والسوق  االقتصادنظرة على أخبار 
  سي إن بي سي: بریطانیا ترفع الحظر عن السفر إلى شرم الشیخ 

قررت بریطانیا رفع حظر الرحالت الجویة من وإلى شرم الشیخ بعد  
سنوات، وذلك وفقا لمصدر بالحكومة البریطانیة لـ   ٤حظر استمر 

CNBC   عربیة.وكانت بریطانیا حظرت رحالتھا إلى شرم الشیخ عقب
بعد دقائق   ٢٠١٥أكتوبر  ٣١تحطم طائرة ركاب روسیة فوق سیناء في 

من إقالعھا من مطار شرم الشیخ الدولي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا  
  حابىالمصدر:على متنھا.

 توقعات بإعالن السیسى وبوتین عودة الرحالت الجویة الروسیة
قالت صحیفة إندبندنت البریطانیة إن تقاریر مؤكدة تشیر إلى أن الرئیس  
عبد الفتاح السیسى سیعلن مع نظیره الروسى فالدیمیر بوتین استنئاف 
الرحالت الجویة الروسیة إلى شرم الشیخ خالل الیومین المقبلین.ویزور 

رئیس  الرئیس السیسى روسیا حالیا لرئاسة القمة األفریقیة الروسیة مع ال
فالدیمیر بوتین.وكانت الحكومة البریطانیة قد أعلنت رفع القیود  
المفروضة على الرحالت الجویة البریطانیة من وإلى شرم الشیخ بعد  
أربع سنوات.وذكرت الصحیفة أن رئیس الوزراء البریطانى السبق دیفید  
كامیرون كان ینوى رفع القیود التى فرضت بعد سقوط طائرة روسیة فى 

  ، إال أنھ استقال قبل ھذا الموعد. ٢٠١٦لشیخ، وذلك فى سبتمبر شرم ا

  أموال الغدالمصدر:

    شركات كویتیة تتطلع لزیادة استثماراتھا في مصر
أعلن مستثمرون كویتیون عن رغبتھم في زیادة استثماراتھم في السوق  
المصري، خاصة في مجال صناعة وصیانة السفن بإقلیم قناة السویس،  

تیة بالمطارات.جاء ذلك خالل لقائھم مع وزیرة االستثمار والبنیة التح
المصریة، سحر نصر، بعدد من المستثمرین الكویتیین بحضور المستشار 
محمد عبد الوھاب، القائم بأعمال الرئیس التنفیذي للھیئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة.وقال رئیس مجلس إدارة بنك الكویت الوطني، في بیان  

الثاء، إن البنك شاھد على تطور بیئة االستثمار في مصر، سواء  یوم الث
في الجانب التنفیذي أو الجانب التشریعي.وأشار ناصر السایر، إلى أن  
البنك استثمر في مصر نحو ملیار دوالر، منذ دخولھ السوق المصري في 

، حیث تتم إعادة استثمار كافة أرباح البنك في السوق  ٢٠٠٧عام 
یئة االستثمار الجیدة والعائد المرتفع لالستثمار، لیصبح المصري بسبب ب
ً، یعمل بھا  ٥٠عدد فروع البنك  موظف.وبدوره أكد رئیس   ١٦٠٠فرعا

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكویت محمد علي الغانم، أن  
الشركات الكویتیة تبحث فرص االستثمار في مجال إنشاء أرصفة صناعة 

السویس، ألن مصر لدیھا اإلمكانیة ألن تكون  وصیانة السفن بإقلیم قناة
المركز اإلقلیمي لھذه الصناعة الھامة، بسبب تنافسیة الموقع والعمالة  
والبیئة االستثماریة.ومن جھتھ، أعلن رئیس مجلس إدارة شركة طیران  
الجزیرة الكویتیة، عن رغبة شركتھ االستثمار في مجال البنیة االساسیة 

ت طیران خاصة بالشركة، بسبب كثافة رحالت  للمطارات، وإنشاء صاال 
طیران الجزیرة من وإلى مصر.وأشار مروان بودي، إلى طیران الجزیرة 
ھو المشغل الثاني للطائرات في مصر بعد الشركة الوطنیة “مصر 

ً أنھ كل  ساعات ھناك طائرة تابعة لطیران الجزیرة  ٤للطیران”، موضحا
ُحلق باألجواء المصریة وكافة المط    أموال الغدالمصدر: ارات المصریة.ت

  
  

  
الرقابة المالیة: أرسلنا قانون التأمین الجدید للحكومة األسبوع 

  ماضي  ال

قال محمد عمران رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة، إن الھیئة انتھت 
من اعتماد قانون التأمین الجدید یوم األحد قبل الماضي، وأرسلتھ إلى 
مجلس الوزراء یوم الثالثاء الماضي إلقراره.وأضاف عمران خالل 

الثالثاء، یوم ألدوات التمویل غیر المصرفیة،  كلمتھ في الملتقى الرابع
أنھ تم إعداد القانون بمشاركة األطراف المختلفة من شركات التأمین، 
وشركات الوساطة للتأمین، واالتحاد المصري للتأمین، وصنادیق 
التأمین، وغیر ذلك من األطراف المستفیدة من القانون.وذكر عمران 
ردا على سؤال بشأن اعتراض شركات التأمین على رفع رأسمال 

ملیون جنیھ في قانون التأمین  ١٥٠ملیون جنیھ إلى  ٦٠ الشركات من 
الجدید، أن جمیع شركات التأمین تستطیع رفع رأسمالھا إلى ھذا الرقم 
دون استثناء، وأن تتوافق مع قرار رفع رأس المال بما تمتلكھ من 

 ١٥٠حقوق الملكیة.وأشار إلى أن رفع رأسمال شركة التأمین إلى 
مالیین دوالر فقط حالیًا،  ٩كبیرا فھو یعادل ملیون جنیھ ال یعد رقما 

كما أن رفع رأسمال الشركة یساعد على التوسع في سوق 
التأمین.وأوضح أن البنك المركزي أقر في قانون البنوك الجدید رفع 

ملیارات جنیھ، أي بزیادة  ٥ملیون جنیھ إلى  ٥٠٠رأسمال البنك من 
 ٪١٠٠ین بزیادة أضعاف مقارنة بزیادة رأسمال شركات التأم ١٠

فقط.وتابع عمران: "كیف لبعض الشركات أن تعترض على رفع 
رأسمال الشركة وترغب في التوسع بالسوق في نفس الوقت، فمصر 

  مصراوىالمصدر: ملیون جنیھ". ١٥٠للطیران تسدد أقساطا بما یعادل 

  شعبة مواد البناء: أسعار الحدید ستشھد انخفاضا جدیدا مع بدایة العام  

أكد أحمد الزینى رئیس شعبة مواد البناء بالغرفة التجاریة بالقاھرة، أن 
أسعار الحدید قد تشھد موجة انخفاض جدیدة قبل نھایة العام، مشیرا إلى 
أن ھناك عدة عوامل تتحكم في األسعار أھمھا العرض والطلب ثم تكلفة 
المنتج والمنافسة داخل السوق.وأضاف الزینى، في تصریحات خاصة 

ـ " الیوم السابع " أن األسعار انخفضت خالل الشھر الماضي ل
جنیھ في الطن بحسب األسعار التي أعلنت  ١٠٠٠والجاري اكثر من 

عنھا مصانع الحدید، وذلك بعد ما انخفضت أسعار صرف الدوالر، 
إضافة إلى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحدید أكثر 

ر الزینى، إلى أن المنافسة بین المصانع دوالر في الطن.وأشا ٧٠من 
ساھمت في زیادة اإلنتاج، وأن العام القادم سیشھد ضخ كمیات اضافیة 

مالیین طن حدید وبالتالي سیرتفع  ٥للسوق ستصل إلى أكثر من 
المصدر: إجمالى المعروض وسیؤدي ذلك الي خفض األسعار مرة أخرى.

  الیوم السابع

ل لھا استثمارات أجنبیة مباشرة في دو  ١٠أمریكا ضمن قائمة أعلى 
  مصر 

أكد حسن حسین رئیس لجنة البنوك والبورصة بجمعیة رجال األعمال 
والخبیر المالي، أن زیارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس 
الوزراء، زیارة ناجحة غلب علیھا ملف التعاون االقتصادي الثنائي بین 

صر والمؤسسات المالیة الدولیة، البلدین، وكذا التعاون االقتصادي بین م
أي منذ  ٢٠٠٥وھي الزیارة األولى لرئیس وزراء مصري منذ عام 

عاما .وأضاف رئیس لجنة البنوك والبورصة في تصریحات  ١٤
صحفیة الیوم ، أن الزیارة اكتسبت أھمیة كبیرة نتیجة حرص الحكومة 



 

 

حاویة من میناء   ٥٢مشروع جسور المصري یبدأ أولى رحالتھ بنقل 
  السخنة إلى مومباسا 

غادرت میناء العین السخنة إلى میناء مومباسا في دولة كینیا، أولى 
الرحالت البحریة ضمن مشروع “جسور” والذي تتبناه وزارة قطاع  

لتعزیز التجارة البینیة بین مصر ودول القارة األعمال العام 
حاویة مكافئة ما یمثل أكثر من  ٥٢اإلفریقیة.وتتضمن الرحلة األولى 

من المستھدف في الثالثة أشھر األولى من بدء خدمات مشروع   ٪٥٠
“جسور” والذي انطلق في أكتوبر الجاري.وكان مشروع “جسور” قد  

الجوانب المخططة للخدمة ؛ حیث تم   انطلق قبل أیام، وتم توفیر العدید من 
نقل البضائع من المصنع إلى المیناء والشحن البحرى؛ باإلضافة إلى 
التخلیص الجمركى فى الجانبین.وقد قامت وزارة قطاع األعمال العام من 
خالل الشركة القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمین التابعتین 

كاملة من خدمات النقل واللوجستیات من لھا بالعمل على توفیر سلسلة مت
خالل مشروع “جسور” الذى یتم تنفیذه بواسطة الشركتین القابضتین للنقل 
البحري والبري والتأمین لفتح أسواق جدیدة للتجارة الخارجیة، عبر نافذة  
واحدة للتعامل مع المصدرین والمستوردین.وتوفر خدمة الشحن البحري 

ً بأسعار مخفضة على ر  –التي انطلقت بالفعل  – حالت منتظمة أسبوعیا
أحد الخطوط العالمیة من العین السخنة الى مومباسا.ومن المقرر اكتمال  
باقي عناصر وخدمات مشروع جسور خالل الربع الثاني من العام المقبل 

، والتي تشمل النقل البري للبضائع والتجمیع (لتشجیع صادرات  ٢٠٢٠
) والتخلیص الجمركي والتخزین من المشروعات الصغیرة و المتوسطة

خالل إقامة مستودعات ومعارض خارجیة. ھذا باالضافة إلى تأسیس  
شركة للوساطة والتسویق بالتعاون مع بنوك األھلي ومصر والقاھرة 
ومستثمرین من القطاع الخاص.كان قد تم إطالق تطبیق إلكتروني عبر 

تواصل المختلفة ” یشمل وسائل الGosourالھاتف المحمول یحمل اسم “
وتسجیل بیانات العمالء والشحنات الخاصة بھم وتلقى الطلبات، كما یمكن 
التواصل من خالل الشركة المصریة ألعمال النقل البحري (مارترانس) 

 إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري. –

د الفتاح على استثمار نتائج الزیارة الناجحة التي قام بھا الرئیس عب
السیسي للوالیات المتحدة في سبتمبر الماضي، ولقاءاتھ مع الرئیس 
األمریكي وكبار المسئولین، وجاءت زیارة «مدبولي» لتبني على ھذا 
النجاح، وأیضا في إطار السعي الستثمار التفاھم الكبیر بین قیادتي 

ة أو البلدین، واتفاقھما في وجھات النظر سواء بالنسبة للقضایا الثنائی
حول الشأن اإلقلیمي والدولي .وأشار «حسین» إلى أن مصر 
والوالیات المتحدة األمریكیة لدیھما تاریخ طویل من العالقات 
االقتصادیة والتجاریة، فالوالیات المتحدة األمریكیة تحتل مكانة ضمن 

دول لھا استثمارات أجنبیة مباشرة في مصر،  ١٠قائمة تضم أعلى 
ل الشركات األمریكیة العاملة في السوق المصري وبلغ إجمالي رأس ما

في كل قطاعات االقتصاد المصري،  ٢٠١٨ملیار دوالر بنھایة  ٢٢
، ٢٠١٨ملیار دوالر بنھایة  ٧٫٥وبلغ معدل التبادل التجاري بینھما 

ملیار  ٢٫٥حیث بلغت الصادرات المصریة للوالیات المتحدة األمریكیة 
ردات من الوالیات المتحدة األمریكیة ملیارات دوالر وا ٥دوالر مقابل 

.وأوضح الخبیر المالي أن زیارة رئیس الوزراء لواشنطن تعد أیضا 
بمثابة إعالن نتائج برنامج اإلصالح االقتصادي المصري خالل الفترة 
الماضیة للعالم، خاصة في ظل إشادة البنك الدولي باإلصالح 

دات المتتالیة من االقتصادي بمصر خالل الزیارة .وأضاف أن اإلشا 
المؤسسات المالیة واالقتصادیة والمصرفیة الدولیة باإلصالحات 
االقتصادیة بمصر، دلیل واضح وصریح على أن الدولة المصریة تسیر 
على الطریق الصحیح، من خالل برامج إصالحیة وطنیة حرص فیھا 
الرئیس السیسي على عدم تحمل المواطنین دفع فاتورة ھذه 

د تكلیفاتھ للحكومة بتوسیع نطاق الحمایة االجتماعیة اإلصالحات، بع
.وأشار «حسین» إلى أن رئیسة صندوق النقد الدولي الجدیدة أشادت 
بتجربة مصر، مؤكدة أنھا أبزر تجارب اإلصالح االقتصادي خالل 
ا أن  ً الفترة الماضیة، وھناك ھدف لتطبیقھا في بعض الدول، موضح

صندوق النقد الدولي تعزز فرص القطاع المرحلة الثانیة في التعاون مع 
الخاص للمشاركة في مشروعات التنمیة االجتماعیة االقتصادیة.وكشف 
أن اإلصالح الھیكلي یعتبر أحد أھداف التعاون مع صندوق النقد الدولي 
في المرحلة الثانیة، وذلك لنقل اإلجراءات بشكل أسرع للمواطنین، 

والنقل، والتوسع في مشروعات كزیادة اإلنفاق على الصحة والتعلیم 
خدمیة جدیدة، وتعدیل منظومة التموین، والمساھمة في تخفیض 

  األسعار.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
البرلمان البریطاني یصوت بأغلبیة ضد اإلطار الزمني لمشروع قانون  

  البریكست
محدود  صوت أعضاء البرلمان البریطاني بأغلبیة ضد إطار زمني 

لمراجعة التشریعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضویة االتحاد  
األوروبي، على الرغم من موافقة أغلبیة المشرعون على اإلطار القانوني 

م البریطاني في جلستھ المنعقدة  للبریكست.ورفض أعضاء مجلس العمو
لمتعلقة ریعات ا ار الزمني لمراجعة البرلمان التشیوم الثالثاء، اإلط 

 ٣٢٢أیام، وذلك بأغلبیة  ٣بمشروع قانون اتفاقیة البریكست والمحدد بـ
ً مقابل موافقة أقلیة مكونة من  أعضاء.وتأتي المعارضة من  ٣٠٨صوتا

قبل العدید من المشرعین على اعتبار أن ثالثة أیام مھلة غیر كافیة لفھم  
صفحة.لكن الحكومة  ١٠٠مشروع القانون المكون من أكثر من 

البریطانیة بقیادة بوریس جونسون تحاول ضغط الوقت الزمني من أجل 
أكتوبر.وفي  ٣١الوفاء بالموعد النھائي لتنفیذ البریكست والمقرر یوم 

ً من البرلمان البریطاني على القراءة  ٣٢٩الوقت نفسھ، وافق  عضوا
الثانیة من مشروع قانون اتفاقیة االنسحاب من عضویة االتحاد  

تي ھذه الموافقة على اإلطار القانوني لصفقة البریكست التي األوروبي.وتأ
توصل لھ جونسون مع االتحاد األوروبي بأغلبیة، حیث عارض مشروع  

ً.وكانت حكومة بریطانیا تقدمت بطلب تمدید الموعد   ٢٩٩القانون  عضوا
النھائي لعملیة الخروج من عضویة االتحاد األوروبي رغم عدم توقیع 

والذي یصمم على إتمام البریكست ھذا   جونسون على الطلب
الشھر.وتوقفت بذلك جلسات مجلس العموم البریطاني عن الیوم على أن  
ینعقد األربعاء.وكان رئیس وزراء عبر عن خیبة أملھ بشأن احتمالیة تمدید  
: "بطریقة أو باخرى سنغادر عضویة االتحاد   ً موعد البریكست، قائال

ً مع  األوروبي بھذه الصفقة"، في إشار  ة للصفقة التي توصل لھا مؤخرا
مساءً بتوقیت جرینتش، تراجع الجنیھ  ٨:٠٢الكتلة.وبحلول الساعة 

ً  ٠٫٥اإلسترلیني مقابل الدوالر األمریكي بنحو   ١٫٢٨٩٦بالمائة مسجال
  المصدر:مباشردوالر.

  ھونج كونج تعلن تدابیر جدیدة لدعم االقتصاد

یر جدیدة بقیمة ملیاري دوالر أعلنت وزارة المالیة في ھونج كونج تداب
ملیون دوالر) لدعم االقتصاد.وتأتي الخطوة التي  ٢٥٥ھونج كونج (

أعلنھا وزیر المالیة "بول تشان" الیوم الثالثاء، في مسعى لمواجھة اآلثار 
ً عن وكالة   الناجمة عن االحتجاجات المناھضة للحكومة، نقال

سیاحة وصناعة النقل بلومبرج.وتستھدف ھذه اإلجراءات مجاالت مثل ال
من أجل مساعدة الشركات على مواجھة التداعیات االقتصادیة 
واالضطرابات السیاسیة المستمرة.وتشمل ھذه التدابیر توسیع نطاق خفض  

بالمائة والمعلن عنھ في الحزمة السابقة لیتضمن بعض   ٥٠اإلیجار بنسبة 
لیار دوالر م ٦٠٠مواقف السیارات والمطاعم والمحالت التجاریة بقیمة 

ملیون  ١٦٫٥ھونج كونج.كما سیتم دعم التفتیش للسفن التجاریة بقیمة 
أشھر لسیارات األجرة  ٦دوالر ھونج كونج باإلضافة لدعم الوقود لمدة 

ملیار دوالر ھونج كونج.وبحلول  ١٫٣٧وبعض الحافالت الصغیرة بقیمة 
ً بتوقیت جرینتش، استقرت عملة ھونج كونج ١٠:٤٠الساعة   صباحا

دوالر ھونج كونج لكل  ٧٫٨٤٢٩مقابل نظیرتھا األمریكیة عند مستوى 
  المصدر:مباشر دوالر أمریكي.

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,709.00  -1.11% السعودیة 

 DFMGI 693.00 -0.57%  دبي
 ADI 7,873.00 1.40% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,634.00 0.39% الكویت 

 BSEX 15.63 0.00% البحرین 
 GENERAL 33,401.00 0.61% قطر 

 MASI 49,610.00 -0.45% المغرب 
 TUN20 2,461.00 0.18% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,788.10  -0.15% أمریكا 
 S&P 500 2,995.99  -0.36% أمریكا 
 NASDAQ 8,104.30 -0.72% أمریكا 

 FTSE 100 7,210.18 -0.03% لندن 
 DAX 12,754.69  0.05% أمانیا 

 Nikkei 225 22,625.38  0.34% الیابان 
 %0.53 1,488.70 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.62 59.50 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %1.41 54.15 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  

  

  

  

  



 

 

  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  مصرى جنیھ  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  األقطان العربیة لحلیج 

  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
  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   لتوكیالت المالحیة القناة ل  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 - القابضة للصناعات الغذائیة  بمقر الشركة   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  ٧١البحرى و البرى  بمقر الشركة القابضة للنقل    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

  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   
 COMI 79.5 0.28 6.01 475,270 37,874,992 83.10 53.60 38.11% (مصر) 

ایسترن   - الشرقیة 
 EAST 15.45 0.78 5.79- 2,377,831 36,325,804 19.00 14.60 8.21% كومباني

مجموعة طلعت مصطفى  
 TMGH 9.97 0.50 0.50 423,977 4,228,815 12.17 8.70 5.68% القابضة 

القابضة المصریة  
 EKHO 1.38 0.22 28.49 81,465 111,735 1.59 1.03 5.67% الكویتیة

 SWDY 13.04 0.15 27.96- 578,293 7,610,616 19.09 11.56 4.84% السویدى الیكتریك 
المجموعھ المالیھ  
 HRHO 17.87 0.45 18.74 1,012,675 17,997,108 20.60 13.25 4.39% ھیرمس القابضھ 

بنك كریدي اجریكول  
 CIEB 40.25 -7.26 1.85- 25,905 1,123,493 48.10 39.00 2.83% مصر 

 ETEL 11.07 -0.90 12.07- 1,146,747 12,738,985 15.84 10.01 2.54% المصریة لالتصاالت 

 JUFO 8.33 0.36 25.96- 1,082,979 9,000,027 14.50 8.00 2.47% جھینة للصناعات الغذائیة 
مدینة نصر لالسكان  

 MNHD 5.19 0.97 22.65- 4,726,409 24,630,598 6.47 4.00 2.37% والتعمیر 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 CCAP 2.43 -0.82 31.36- 7,463,592 18,248,844 4.30 1.92 2.24% اسھم عادیة - 
السادس من اكتوبر  

 OCDI 15.30 -0.52 14.18 375,671 5,753,522 18.00 12.56 1.84%  - للتنمیھ واالستثمار

 ISPH 9.86 0.10 3.33- 243,050 2,394,199 11.97 8.25 1.68% ابن سینا فارما 
القاھره لإلستثمار و  

 CIRA 13.00 0.00 49.43 1 13 13.60 6.61 1.62% التنمیة العقاریھ 

 CLHO 6.15 -0.81 33.99 32,658 202,157 7.06 3.53 1.60% شركة مستشفي كلیوباترا 

 PHDC 2.05 -0.49 5.53- 5,212,293 10,732,172 3.00 1.72 1.50% بالم ھیلز للتعمیر 
مصر الجدیدة لالسكان  

 HELI 27.49 0.26 50.71 4,274,232 117,322,080 29.20 14.70 1.49% والتعمیر 
اوراسكوم كونستراكشون  

 ORAS 100.00 -2.01 15.25- 2,576 258,457 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
الشرقیون  النساجون 

 ORWE 10.15 0.00 2.40- 105,005 1,077,300 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندریة للزیوت  

 AMOC 4.08 -7.27 34.51- 1,290,865 5,295,731 9.70 3.55 1.19% المعدنیة 
سیدى كریر  

 SKPC 9.15 -1.29 46.80- 310,605 2,849,985 23.00 8.00 1.13% للبتروكیماویات 
بایونیرز القابضة  
 PIOH 5.57 0.00 8.99- 1,782,961 9,874,920 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالیة 

 ORHD 6.66 -0.75 4.58- 311,870 2,109,788 7.94 4.30 0.88% اوراسكوم للتنمیة مصر 

 EMFD 2.98 -0.67 9.70- 976,239 2,938,677 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمیة

 ESRS 11.42 -2.23 36.80- 6,374,247 74,403,520 22.20 7.74 0.77% عز حدید  
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.59 0.17 2.07 87,244,423 52,489,928 0.85 0.50 0.70% القابضھ 
المصریة للمنتجعات  

 EGTS 2.65 1.53 52.12 1,050,498 2,798,371 3.25 1.63 0.57% السیاحیة 
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.82 1.58 13.15 1,045,231 13,365,766 14.80 10.00 0.45% مصر  - األسالمي
الصناعات الكیماویة  

 EGCH 5.17 -0.19 22.95- 262,470 1,362,290 7.45 4.40 0.36%  كیما  - المصریة  

 IRON 2.63 -0.38 50.38- 506,724 1,338,195 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 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 یر التقر   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 
   


