
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٧/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,206.67 0.57% 8.98% 372,373,120 162,618,643 388,275,522,448مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,040.48 0.74% -5.08% 485,953,120 213,737,264 463,352,801,634مؤشر ( 
 EGX 70 (  530.88 0.40% -23.49% 157,374,736 64,450,056 191,861,231,092مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,406.50 0.45% -18.57% 529,747,872 227,068,699 580,136,753,541مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   مطاحن مصر العلیا: العمومیة وافقت على توزیع كوبون بواقع

  جنیھ للسھم  ١١
    الرقابة: فتح المرحلة الثانیة الكتتاب زیادة رأسمال أودن

  ملیون سھم  ٢١٫٥لالستثمارات لعدد  
  ُقر توزیع كوبون بقیمة   جنیھ ٠٫٧٩عمومیة القناة للتوكیالت ت
   عمومیة راكتا توافق على استمرار الشركة رغم تجاوز مجمع

  الخسائر نصف رأس المال المصدر 
  ملیون جنیھ أرباحا بالربع   ٣٥مطاحن وسط وغرب الدلتا تحقق

    ٪٩٫٣الثالث بانخفاض  
  ملیون جنیھ  ٤٣٣السویدي للمحوالت توقع عقدین بقیمة

  لصالح المصریة لنقل الكھرباء 
  أشھر   ٣ملیون جنیھ أرباحا في  ٦١٫٧مصر للفنادق تحقق

  ٪١٢٫٣بنسبة نمو 
  بالربع   ٪١٧سنتامین: إنتاج الذھب بمنجم السكري یتراجع

  الثالث 
  مشروع مصري روسي لتصنیع وتعبئة الزیوت النباتیة

  ملیون دوالر   ٣٠٠باستثمارات 
   وزیرة االستثمار والتعاون الدولي: تقریر ممارسة األعمال لم

  یأخذ بالحسبان إصالحات ما بعد إبریل
  مراكز في تقریر أنشطة األعمال للبنك الدولي  ٦مصر تتقدم  
  غاز في شرق   من حصة إدیسون بامتیاز ٪٧٠إیني تشتري

  البحر المتوسط بمصر  
   مسؤول بریطاني: سیتم تنفیذ البریكست وفقاً لصفقة جونسون  
   مع استمرار ً ً ھامشیا النشاط الصناعي في ألمانیا یشھد تحسنا

  االنكماش
   أسعار البترول تتراجع بفعل توقعات بضعف الطلب العالمي  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١١  ٥٩  ١٠٧  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
جنیھ  ١١مطاحن مصر العلیا: العمومیة وافقت على توزیع كوبون بواقع 

  للسھم 

موافقة الجمعیة العامة العادیة في أعلنت شركة مطاحن مصر العلیا، عن 
جنیھ للسھم   ١١جلستھا المنعقدة أمس على توزیع عائد كوبون بواقع 

الواحد.وأفادت الشركة في بیان للبورصة ، أن العمومیة وافقت على 
 ٢٠١٩یونیو  ٣٠توزیع أرباح للمساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 

ملیون  ٧٠ة مطاحن مصر العلیا ملیون جنیھ.ویبلغ رأسمال شرك ٧٧بقیمة 
ً على  جنیھات   ١٠مالیین سھم، بقیمة اسمیة  ٧جنیھ، موزعا

ملیون جنیھ منذ بدایة  ١٧٤٫١٢للسھم.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 
ً  ٢٠٥٫٢، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨یولیو  ملیون جنیھ أرباحا

المصدر: قوق األقلیة.خالل العام المالي السابق لھ، مع األخذ في االعتبار ح

  حابى

الرقابة: فتح المرحلة الثانیة الكتتاب زیادة رأسمال أودن لالستثمارات  
  ملیون سھم  ٢١٫٥لعدد 

أعلنت ھیئة الرقابة المالیة، عن موافقتھا بقیام شركة أودن لالستثمارات  
المالیة، بنشر دعوة لقدامي المساھمین لالكتتاب في األسھم المتبقیة من 

  ٢٤٨٫٨ملیون جنیھ إلى  ١٢٤٫٤المال المصدر والمدفوع من  زیادة رأس 
ملیون جنیھ.وأفادت الھیئة في بیان للبورصة، أن األسھم المستھدف 

جنیھ  ٢٫٥ملیون سھم بقیمة اسمیة  ٢١٫٥٢١االكتتاب بھا یبلغ عددھا 
قروش مصاریف إصدار وبذات شروط المرحلة األولى  ٥للسھم و

أكتوبر  ١٧ستثمارات المالیة قد أعلنت في لالكتتاب.وكانت شركة أودن لال
الجاري، إن نسبة تغطیة االكتتاب في المرحلة األولى بأسھم زیادة رأس  

.وأوضحت ، أن عدد األسھم المكتتب فیھا  ٪٥٦٫٧٥المال المصدر بلغت 
ملیون سھم، فیما بلغت عدد األسھم الغیر  ٢٨٫٢٣بالمرحلة األولى بلغت 

م.یذكر أن الجمعیة العامة غیر العادیة ملیون سھ ٢١٫٥٢مكتتب فیھا 
للمصریین في الخارج لالستثمار وافقت زیادة رأس المالي المصدر 

ملیون جنیھ بزیادة قدرھا   ٢٤٨٫٨ملیون جنیھ إلى  ١٢٤٫٤والمدفوع من 
ألف سھم بالقیمة االسمیة للسھم   ٤٩٫٧٦ملیون جنیھ موزعة على  ١٢٤٫٤
قروش للسھم،   ٥یف إصدار قدرھا جنیھ باإلضافة إلى مصار  ٢٫٥البالغة 

ویقتصر االكتتاب في تلك الزیادة على قدامى المساھمین.یشار أن الشركة 
 ١٫٥٥سجلت خالل النصف األول من العام الجاري صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من العام   ٣٫٠٥ملیون جنیھ، مقابل 
أشھر األولى من العام   الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الستة

 ١٣٫٧٤ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٥٫٤٥الجاري لتسجل نحو 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبشأن القوائم المستقلة، 

 ٢٫٩٤لتسجل  ٢٠١٩ارتفعت أرباح الشركة خالل النصف األول من 
ھ خالل نفس  ملیون جنی ١٫٦٨ملیون جنیھ بنھایة یونیو الماضي، مقابل 

  حابىالمصدر:الفترة من العام الماضي.

ُقر توزیع كوبون بقیمة   جنیھ ٠٫٧٩عمومیة القناة للتوكیالت ت
)عن اجتماع الجمعیة CSAGأعلنت شركة القناة للتوكیالت المالحیة (  

.وأضافت الشركة في ٢٣/١٠/٢٠١٩العامة العادیة یوم الثالثاء الموافق 
المصریة، أن الجمعیة العامة صدقت على القوائم المالیة بیان للبورصة 

، كما وافقت على مقترح توزیعات  ٢٠١٩-٢٠١٨للشركة عن العام المالي 
جنیھ وأن التوزیع  ٠٫٧٩٤٧٤٥٦األرباح على أن تكون قیمة الكوبون 

  المصدر: البورصة المصریةسیكون نقدي.

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٨    ٣٤٫٥٠  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
   ٩٫٩٦    ٠٫٦١  جى إم سى 

  ٩٫٩٦    ٢١٫٠٩  الدلتا للتامین 
  ٩٫٨٧    ٥٫٢٣  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 

  ٩٫٨٧    ٠٫٤٩  ثمار 

 

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

 -١٠٫٩٩    ٨٫٠٢   البنك المصري لتنمیة الصادرات 
 -١٠٫٦٢    ٩٤٫٥٠  االسكندریة لالدویة

 -١٠٫٠٠    ٤٫٢٣  آراب دیري 
 -٩٫٩٤    ٩٫٢٤  رایة لخدمات مراكز االتصاالت 

 -٩٫٨٣    ٥١٫٠٠  مستشفى النزھة 

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   التداولقیمة   السھم 
  ٢٫٤٦    ٧٢،٢٦٠،٠٠٨  القلعة 

  ٠٫٦١    ٦٥،٢٣٤،٨٥٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٨٫٣٩    ٥٧،٢٨٢،٧٥٦  ھیرمس 

  ١٫٧٦    ٤٥،٤٠٢،٦٢٤  دایس 
  ٧٩٫٤٠    ٢٤،٧٨٨،١٤٢  البنك التجاري الدولي 

  

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

  ٠٫٦١    ١٠٧،٥١٩،٠٦٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫٤٦    ٢٩،٦٣٤،١٠٤  القلعة 
  ١٫٧٦    ٢٧،١٠٩،٧٦٧  دایس 

  ٠٫٦٥    ٨،٣٢٣،٤٧٠  بورتو القابضة 
  ٢٫٠٥    ٤،٥٣٠،٤٢٦  بالم ھیلز 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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مجمع الخسائر  عمومیة راكتا توافق على استمرار الشركة رغم تجاوز
  نصف رأس المال المصدر 

راكتا، عن موافقة الجمعیة العامة  -أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق
، على ٢٠١٩أكتوبر  ٢٣غیر العادیة، في جلستھا المنعقدة بتاریخ 

استمرار النشاط.وأفادت الشركة في بیان للبورصة الیوم، أن العمومیة 
مجمع خسائرھا نصف رأس المال   اتخذت قرارا باالستمرار رغم تجاوز 

من  ٣٨المصدر.وأشارت، أن ھذا القرار یأتي تطبیقا ألحكام المادة 
ً للبیان، على الشركة  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣القانون رقم  والئحتھ التنفیذیة.ووفقا

بمعاونة لجنة االستثمار بالشركة القابضة دراسة تحدیث وتطویر خطوط  
وبما یؤدي إلى معالجة الخلل في  اإلنتاج بما یتناسب بمتطلبات السوق، 

الھیكل التمویلي والتسویقي واإلنتاجي للشركة وتحسین قدرتھا على 
راكتا سجلت صافي  -االستثمار.یشار أن شركة العامة لصناعة الورق

ملیون جنیھ، مقابل  ١٢٣٫٢٦خسائر خالل العام المالي الماضي بلغ 
ابق لھ.وأرجعت الشركة ملیون جنیھ خسائر خالل العام المالي الس ٨٢٫٨١

عوامل تتضمن انخفاض   ٥زیادة خسائرھا خالل العام المالي الماضي إلى 
كمیات اإلنتاج والمبیعات وإیرادات النشاط لتقادم الماكینات والركود في 
سوق الورق، باإلضافة إلى الزیادات في أسعار الخامات والكھرباء  

زون اإلنتاج التام وزیادة  والمواد البترولیة وكذلك االنخفاض في قیمة مخ
 الفوائد المدینة عن القروض من الشركة القباضة للصناعات الكیماویة.

  حابىالمصدر:

ملیون جنیھ أرباحا بالربع الثالث   ٣٥مطاحن وسط وغرب الدلتا تحقق 
    ٪٩٫٣بانخفاض 

أظھرت القوائم المالیة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والتي اعتمدھا  
ي جلستھ المنعقدة أمس، تراجع صافي األرباح بنسبة مجلس اإلدارة ف

مقارنة بالفترة المناظرة.وأوضحت الشركة في بیان للبورصة ،   ٪٩٫٣
ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو  ٣٥٫٠٢٤أنھا حققت صافي ربح بقیمة 

ملیون جنیھ بالفترة  ٣٨٫٦٢٣، مقابل ٢٠١٩حتى سبتمبر 
الدلتا تراجع أرباحھا إلى  المماثلة.وأرجعت شركة مطاحن وسط وغرب

ط لحساب ھیئة السلع التموینیة  ٢٤ ٪٨٢انخفاض الكمیات المطحونة 
طن.ھذا إلى جانب زیادة عناصر التكلفة زیادة حتمیة (   ١٧٥٩٩بكمیة 
مواد تعبئة وتغلیف ) مع ثبات أجرة الطحن.وانخفضت   -كھرباء –أجور 

 ٢٦٨٫٠٧٧یھ مقابل ملیون جن ٢٥٤٫٦٦٨اإلیرادات خالل نفس الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المماثلة.وتراجع مجمل الربح خالل الثالث أشھر 

 ٥٣٫١٤٣ملیون جنیھ مقابل  ٤٠٫٤٦٥إلى  ٢٠١٩المنتھیة في سبتمبر 
  حابىالمصدر: ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.

  

  

  

  

  

  

  

  

ملیون جنیھ لصالح   ٤٣٣السویدي للمحوالت توقع عقدین بقیمة 
  المصریة لنقل الكھرباء 

وقعت شركة السویدي للمحوالت إحدى شركات المملوكة للسویدي  
ملیون جنیھ   ٤٣٣، عقدین بقیمة إجمالیة ٪٩٩٫٨٧إلیكتریك بنسبة 

لصالح المصریة لنقل الكھرباء.وأفادت الشركة في بیان للبورصة ،  
، ویتضمن تورید ملیون جنیھ ٣٣١أن العقد األول یبلغ قیمتھ 

م.ف.أ للشبكة القومیة  ٤٠محول قدره  ٥١واشراف على التركیب 
 ١٠٢لنقل الكھرباء.وأضافت السویدي، أن العقد الثانى یبلغ قیمتھ 

 ١٧٥محوالت قدره  ٦ملیون جنیھ، ویتضمن تورید وتركیب 
م.ف.أ للشبكة القومیة لنقل الكھرباء.وبحسب البیان تم توقیع العقدین  

.یشار إلى أن القوائم المالیة لشركة ٢٠١٩أكتوبر  ٢٣بتاریخ 
ً بلغت  ملیار   ١٫٩٥السویدي إلیكتریك أظھرت أنھا حققت أرباحا

، مقابل أرباح ٢٠١٩جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو
    .٢٠١٨ملیار جنیھ خالل الفترة المقارنة من  ٢٫٤بلغت 

شھر بنسبة أ ٣ملیون جنیھ أرباحا في  ٦١٫٧مصر للفنادق تحقق 
 %١٢٫٣نمو 

أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مصر للفنادق، والتي اعتمدھا  
مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة أمس، ارتفاع في األرباح بنسبة 

مقارنة   ٢٠١٩خالل الثالث أشھر المنتھیة في سبتمبر  ٪١٢٫٣
بالفترة المناظرة.وأفادت الشركة في بیان للبورصة ، أنھا حققت  

مقابل  ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر  ٦١٫٦٦٩ح بقیمة صافي رب
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.في حین تراجعت اإلیرادات   ٥٤٫٩١٧

 ١١٩٫٠١٢ملیون جنیھ مقابل  ١٠٩٫٣٥٤خالل نفس الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المماثلة.وأرجعت شركة مصر للفنادق تراجع  

  ١٧٫٨٦مریكي من أرباحھا النخفاض سعر الصرف للدوالر األ
جنیھ للدوالر في الفترة الحالیة،   ١٦٫٢٢جنیھ للدوالر لیصبح 

باإلضافة إلثبات ضریبة القیمة المضافة عن حصة الشركة في 
إیرادات الكازینو وتخفیض إیرادات الكازینو بتلك الضریبة والبالغة  

ملیون جنیھ.وانخفض مجمل الربح خالل الثالث أشھر   ٤٫٢
ملیون جنیھ مقابل   ١٠٢٫٣٤٣إلى  ٢٠١٩بر المنتھیة في سبتم

ملیون جنیھ بالفترة المناظرة.وسجل النصیب األساسي   ١١١٫٩٩٣
جنیھ   ٤٫١٦جنیھ، مقابل  ٤٫٦٧للسھم في األرباح خالل نفس الفترة 

  حابىالمصدر: بالفترة المماثلة.

  

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  بالربع الثالث  ٪١٧السكري یتراجع سنتامین: إنتاج الذھب بمنجم 

أظھرت بیانات شركة سنتامین المتخصصة في إنتاج الذھب، تراجع إنتاج 
بالمائة، على  ١٦٫٧، بنسبة ٢٠١٨منجم السكري خالل الربع الثالث من 

أساس سنوي.وأضافت الشركة في بیان، یوم األربعاء، أن إنتاج المنجم  
، مقابل ٢٠١٩المنتھیة في سبتمبر ألف أوقیة خالل الثالثة أشھر  ٩٨بلغ 

.وعلى أساس ربعي،  ٢٠١٨ألف أوقیة بالفترة المقارنة من  ١١٧٫٧
ألف  ١١٧٫٩بالمائة، حیث أنتج المنجم  ١٦٫٨انخفض إنتاج المنجم بنسبة 

أوقیة في الربع الثاني من العام الجاري.وارتفعت إیرادات المنجم خالل  
 ١٢٨٫٧٩دوالر، مقابل  ملیون  ١٦٠٫٨٤إلى  ٢٠١٩الربع الثالث من 

ملیون  ١٤٧٫٣٨ملیون دوالر بالربع المقارن من العام الماضي، ومقابل 
دوالر في الربع السابق لھ.یُذكر أن مصر وقعت اتفاقیة مع شركة سنتامین 
مصر، وھي شركة أسترالیة، للتنقیب عن الذھب بمنجم السكري، وھو  

حتیاطي منجم  منجم ذھب ضخم یقع بمحافظة البحر األحمر.ویقدر ا
ً من أكبر مناجم   ١٥٫٥السكري بـ  ملیون أوقیة ذھب، وھو ما یجعلھ واحدا

الذھب في العالم.قال المدیر العام لشركة سنتامین إیجیبت والعضو المنتدب  
لشركة السكري لمناجم الذھب، إنھ من المتوقع خالل العام الجاري 

نیة التابعة ملیون دوالر لصالح ھیئة الثروة المعد ١٣٧تحصیل نحو 
  لوزارة البترول من منجم السكري. 

وزیرة االستثمار والتعاون الدولي: تقریر ممارسة األعمال لم یأخذ  
  بالحسبان إصالحات ما بعد إبریل 

 ٢٠٢٠مراكز فى تقریر ممارسة أنشطة األعمال  ٦تقدمت مصر 
Doing business  الذي یصدره البنك الدولي.وفقا لبیان صدر عن

وزارة االستثمار والتعاون الدولي، رصد التقریر قیام الحكومة المصریة 
بالعدید من اإلصالحات لتحسین مناخ االستثمار وتبسیط اإلجراءات فى 

مركز على  ١٩تأسیس الشركات حیث تقدمت مصر -أربع مجاالت ھي:
جھود وزارة االستثمار والتعاون الدولي مستوى العالم، وھذا یوضح أثر 

فى تبسیط اإلجراءات المقدمة للمستثمرین فى مراكز الخدمات على 
مستوى الجمھوریة.وقد قامت بتنفیذ مجموعة من اإلصالحات الجذریة 
ً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجھات الحكومیة المعنیة  اتساقا

تشمل القیام بإصالحات تشریعیة في إطار منھجیة متكاملة لإلصالح 
ً في إطار التحول الرقمى،   وتطبیق منظومات عمل مدعومة الكترونیا
، وتدریب   ً ً كامال وتعمیم وتطبیق إجراءات میسرة على أرض الواقع تطبیقا
العاملین على النظم الجدیدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما  

 ٩٠الشركات لتحتل المركز  أدى إلى تحقیق قفزة نوعیة بمؤشر تأسیس
فى تقریر العام الماضى.وذكر التقریر، أن مصر  ١٠٩بدال من المركز 

مركز، فى ظل  ١٩تقدمت فى مؤشر الحصول على الكھرباء نحو 
اإلصالحات الملحوظة التى قامت بھا فى ھذا المؤشر وسرعة توصیلھا  

وتوزیع إلى المواطنین، والتى شملت تطویر البنیة األساسیة إلنتاج 
الكھرباء بما انعكس على موثوقیة إمداد الكھرباء وخفض تكلفة توصیلھا  
ً عن زیادة الشفافیة في تغییر أسعار الكھرباء، وھو ما   للمستفیدین، فضال

ھذا المؤشر.كما   ٧٧إلى المركز  ٩٦أدى إلى تحسین ترتیب مصر من 
مركز من  ١٥تقدمت مصر فى مؤشر حمایة صغار المستثمرین نحو 

، ویرجع ذلك للتشریعات والقرارات المرتبطة ٥٧إلى  ٧٢مركز ال
 ٣بحمایتھم.وأوضح التقریر، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 

، نتیجة ١٥٦الي المركز  ١٥٩مراكز عن العام الماضى من المركز 
لتطبیق منظومة إلكترونیة جدیدة لتقدیم اقرارات القیمة المضافة وضریبة 

  
مشروع مصري روسي لتصنیع وتعبئة الزیوت النباتیة باستثمارات 

    ملیون دوالر ٣٠٠
” EFKOوقعت الشركة ” المتحدة لتجھیز وتعبئة الزیوت” وشركة “

الروسیة لتصنیع الزیوت مذكرة تفاھم إلنشاء مشروع استثمارى ضخم 
في السوق المصري في مجال تصنیع وتعبئة الزیوت النباتیة.ووفقا 
لبیان وزارة التجارة والصناعة فإن المشروع باستثمارات تصل إلى 

ملیار  ١٫٥ملیون دوالر وبحجم أعمال متوقع یصل إلى حوالى  ٣٠٠
سنوات.شھد التوقیع، المھندس عمرو نصار وزیر  ٥دوالر خالل 

التجارة والصناعة والمھندس یحیى زكي رئیس المنطقة االقتصادیة 
لقناة السویس، كما حضر التوقیع النائب األول لوزیر التنمیة االقتصادیة 

لزراعة الروسي والوزیر مفوض تجاري ناصر الروسي ونائبة وزیر ا
حامد رئیس المكتب التجارىي المصري بموسكو.واتفق الجانبان على 
تعزیز التعاون في مجال التصنیع المشترك بالسوق المصري والتصدیر 
ألسواق الدول اإلفریقیة وذلك من خالل زیادة الطاقة اإلنتاجیة وإنشاء 

یتضمن االتفاق التعاون في مجال  مصانع منتجات الزیوت النباتبة.كما
زراعة الحبوب المحتویة علي الزیوت لإلنتاج واالستھالك المحلي 
واالندماج فى سلسلة تورید الزیوت النباتیة العالمیة واستحداث خط 
لمنتجات األلبان البدیلة القائمة على النباتات، إلى جانب انشاء صومعة 

ً.ونص اال ٢حبوب لتخزین  تفاق على التعاون بین ملیون طن سنویا
الجانبین في مجاالت نقل الخبرات وتبادل الخبراء وتنمیة الموارد 
البشریة وتنمیة سالسل التورید إلى جانب مجاالت نقل التكنولوجیات 
المتطورة وتورید اآلآلت والمعدات.وفى ھذا اإلطار أكد المھندس 

ارة الرئیس عمرو نصار أن توقیع ھذا االتفاق یأتي كنتیجة مباشرة لزی
ً للعالقات المتمیزة التي تربط  السیسي الحالیة لدولة روسیا وكذا تتویجا
القطاع الخاص المصري والروسي خاصة في ظل االھتمام الكبیر الذى 
تولیھ القیادة السیاسیة وحكومتى البلدین بأھمیة تنمیة وتعزیز التعاون 

مستوى االقتصادى المشترك بما یسھم في إحداث نقلة نوعیة في 
  :حابىالمصدر العالقات المشتركة خالل المرحلة المقبلة.

  مراكز في تقریر أنشطة األعمال للبنك الدولي  ٦مصر تتقدم 

أظھر تقریر ممارسة أنشطة األعمال التابع للبنك الدولي، أن مصر 
.وأضافت ٢٠٢٠مراكز في تقریر ممارسة أنشطة األعمال  ٦تقدمت 

وزارة االستثمار والتعاون الدولي في بیان، یوم الخمیس، أن التقریر 
رصد قیام الحكومة المصریة بالعدید من اإلصالحات لتحسین مناخ 

إلجراءات في أربعة مجاالت ھي: تأسیس الشركات االستثمار وتبسیط ا
ً على مستوى العالم. وأشارت إلى أن  ١٩حیث تقدمت مصر  مركزا

ذلك یوضح أثر جھود وزارة االستثمار والتعاون الدولي في تبسیط 
اإلجراءات المقدمة للمستثمرین في مراكز الخدمات على مستوى 

ً الجمھوریة، حیث قامت بتنفیذ مجموعة من اإلصال حات الجذریة اتساقا
مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجھات الحكومیة المعنیة في 
إطار منھجیة متكاملة لإلصالح.وأوضحت أن اإلصالحات تشمل القیام 
ً في  بإصالحات تشریعیة وتطبیق منظومات عمل مدعومة إلكترونیا

ض إطار التحول الرقمي، وتعمیم وتطبیق إجراءات میسرة على أر 
ً، وتدریب العاملین على النظم الجدیدة والتواصل  ً كامال الواقع تطبیقا
المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقیق قفزة نوعیة بمؤشر 

ً من المركز  ٩٠تأسیس الشركات لتحتل المركز  في تقریر  ١٠٩بدال
العام الماضي.وذكر التقریر، أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على 



 

 

اإللكتروني للمدفوعات المرتبطة بھما، وتطبیق ھذه   الدخل، مع السداد 
المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما ادى إلى التیسیر 
على المستثمرین وتبسیط تعامالتھم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع 
تقدم مصر فى ھذا المؤشر فى تقریر العام المقبل فى ظل احتساب  

مصر فى ھذا المؤشر خالل الربع االخیر من االصالحات التى قامت بھا 
ً   ٢٥.وذكر التقریر، أن مصر جاءت ضمن أكثر ٢٠١٨عام  دولة عالمیا

، وھو ما یعكس  ٢٠٢٠من حیث عدد اإلصالحات في تقریر العام الحالي 
استدامة التزام الحكومة بتحسین مناخ االستثمار وتبسط اإلجراءات على 

صر، وزیرة االستثمار والتعاون المستثمرین.وأكدت الدكتورة سحر ن
الدولي، أن ھذا التقریر یرصد اإلجراءات اإلصالحیة التى تم تنفیذھا حتى 

ً بأن ھناك الكثیر من اإلجراءات اإلصالحیة التى تم  ٢٠١٩ابریل  ، علما
تنفیذھا وتلك الجارى تنفیذھا، والتى من المتوقع أن تؤثر إیجابیا فى العدید  

ا التقریر خالل العام المقبل.وأشادت الوزیرة،  من المؤشرات التى یرصدھ 
بتقدم مصر فى تقریر ھذا العام خاصة فى تأسیس الشركات وحمایة 
صغار المستثمرین، وذلك بعد االجراءات التى اتخذتھا فى تحسین مناخ 
االستثمار، في إطار االستراتیجیة التي تنتھجھا الدولة لتمكین القطاع  

نمیة وفتح آفاق التعاون لجذب االستثمار الخاص من أداء دوره في الت
  األجنبي المباشر. 

من حصة إدیسون بامتیاز غاز في شرق البحر  ٪٧٠إیني تشتري 
   المتوسط بمصر

قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبیعیة ”إیجاس“ لرویترز یوم  
امتیازھا  بالمئة من حق  ٧٠الخمیس إن شركة إدیسون اإلیطالیة باعت 

بمنطقة شرق حابي البحریة بالبحر المتوسط   ١٢للغاز في القطاع رقم 
شمالي القاھرة إلي شركة إیني اإلیطالیة.وامتنع المسؤول عن كشف المزید  

في مزایدة طرحتھا   ١٢من التفاصیل.وكانت إدیسون فازت بالقطاع رقم 
ھر ٢٠١٥إیجاس في مارس  ُ في  .وفتح اكتشاف إیني اإلیطالیة للحقل ظ

ُقدر بثالثین تریلیون قدم مكعبة من ٢٠١٥ ، والذي یحوى احتیاطات ت
الغاز، شھیة الحكومة لطرح مناطق امتیاز جدیدة وسط إقبال من الشركات  

  :حابىالمصدر العالمیة على دخول سوق التنقیب المصریة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ً، في ظل اإلصالحات الملحوظة التي قامت  ١٩حو الكھرباء ن مركزا
بھا في ھذا المؤشر وسرعة توصیلھا إلى المواطنین، والتي شملت 
تطویر البنیة األساسیة إلنتاج وتوزیع الكھرباء بما انعكس على موثوقیة 
 ً إمداد الكھرباء وخفض تكلفة توصیلھا للمستفیدین.وتابع أن ذلك فضال

في تغییر أسعار الكھرباء، وھو ما أدى إلى تحسین عن زیادة الشفافیة 
ھذا المؤشر، كما تقدمت مصر  ٧٧إلى المركز  ٩٦ترتیب مصر من 

ً من المركز  ١٥في مؤشر حمایة صغار المستثمرین نحو   ٧٢مركزا
، ویرجع ذلك للتشریعات والقرارات المرتبطة ٥٧إلى 

الضرائب بحمایتھم.وأوضح التقریر، أن مصر تقدمت في مؤشر سداد 
، نتیجة ١٥٦إلى المركز  ١٥٩مراكز عن العام الماضي من المركز  ٣

لتطبیق منظومة الكترونیة جدیدة لتقدیم اقرارات القیمة المضافة 
وضریبة الدخل، مع السداد اإللكتروني للمدفوعات المرتبطة بھما، 
وتطبیق ھذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في 

إلى أن ذلك أدى إلى التیسیر على المستثمرین مصر.وأشار التقریر 
وتبسیط تعامالتھم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر في 
ھذا المؤشر بتقریر العام المقبل في ظل احتساب االصالحات التي 
قامت بھا مصر في ھذا المؤشر خالل الربع االخیر من عام 

ً من د ٢٥.وذكر التقریر، أن مصر جاءت ضمن أكثر ٢٠١٨ ولة عالمیا
، وھو ما یعكس ٢٠٢٠حیث عدد اإلصالحات في تقریر العام الحالي 

استدامة التزام الحكومة بتحسین مناخ االستثمار وتبسط اإلجراءات على 
المستثمرین.من جانبھ، أكدت وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، أن ھذا 

ابریل  التقریر یرصد اإلجراءات اإلصالحیة التي تم تنفیذھا حتى
ً بأن ھناك الكثیر من اإلجراءات اإلصالحیة التي تم ٢٠١٩ ، علما

ً في  تنفیذھا وتلك الجاري تنفیذھا، والتي من المتوقع أن تؤثر إیجابیا
العدید من المؤشرات التي یرصدھا التقریر خالل العام المقبل.وأشادت 
سحر نصر، بتقدم مصر في تقریر ھذا العام خاصة بتأسیس الشركات 

مایة صغار المستثمرین، وذلك بعد اإلجراءات التي اتخذتھا في وح
تحسین مناخ االستثمار، في إطار االستراتیجیة التي تنتھجھا الدولة 
لتمكین القطاع الخاص من أداء دوره في التنمیة وفتح آفاق التعاون 

  :حابىالمصدرلجذب االستثمار األجنبي المباشر.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  مسؤول بریطاني: سیتم تنفیذ البریكست وفقاً لصفقة جونسون  

ذكر مصدر في مجلس الوزراء البریطاني أن المملكة المتحدة ستغادر 
ً لإلطار المرجعي لالتفاق الذي حدده   االتحاد األوروبي في النھایة وفقا
بوریس جونسون، حتى إذا عقد البرلمان توقیت الخروج.وأضاف المصدر 

یوم الخمیس "األمر سینتھي بنا بأن   وكالة "رویترز"في تصریحات ل
ً لصفقة رئیس مجلس الوزراء".وفي یوم   نغادر االتحاد األوروبي وفقا
الخمیس الماضي توصل رئیس الوزراء البریطاني واالتحاد األوروبي إلى 
  ً صفقة جدیدة بشأن البریكست.ومع ذلك تقدمت الحكومة البریطانیة رسمیا

لبریكست النھائي بعدما قرر المشرعون في المملكة بطلب تمدید موعد ا 
المتحدة تأجیل التصویت على اتفاقیة الخروج.وشدد المصدر الذي لم تسمھ 
ً التفاق وأن   الوكالة على أن المملكة المتحدة ستغادر االتحاد األوروبي وفقا
ذلك االتفاق ھو الذي توصل إلیھ جونسون.وعندما وجھت الوكالة سؤاال  

 ٣١خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي في موعد أقصاه حول موعد 
أكتوبر/تشرین األول قال المصدر "لقد استعاد البرلمان السیطرة".وكان  
أعضاء االتحاد األوروبي قرروا أمس تأخیر القرار المتعلق بما إذا كان  
سیتم منح بریطانیا ثالثة أشھر تمدید للموعد النھائي للبریكست أم ال.وأكد  

الوزراء البریطاني بوریس جونسون على أنھ في حالة أن أرجئ  رئیس
البریكست حتى نھایة ینایر المقبل، فأنھ سیطالب بعقد انتخابات بحلول 

  المصدر: مباشرأعیاد الكریسماس.

 النشاط الصناعي في ألمانیا یشھد تحسناً ھامشیاً مع استمرار االنكماش
ً أعلى مستوى في تحسن النشاط الصناعي في ألمانیا بشكل  ھامشي مسجال

شھرین، لكنھ ال یزال داخل نطاق االنكماش.وكشفت بیانات صادرة عن 
مؤسسة ماركت لألبحاث، یوم الخمیس، أن مؤشر مدیري المشتریات  

نقطة في شھر أكتوبر الجاري وھو أعلى  ٤١٫٩الصناعي في ألمانیا سجل 
 نقطة المسجلة في الشھر  ٤١٫٧مستوى في شھرین ومقابل 

الماضي.وكانت توقعات المحللین تشیر إلى أن النشاط الصناعي بألمانیا 
نقطة ھذا الشھر.وال یزال بذلك النشاط الصناعي  ٤٢سوف یتحسن إلى 

في أكبر اقتصاد أوروبي دون الحد الفاصل بین التوسع في النشاط  
نقطة.وتعتبر قراءة ھذا الشھر أفضل بشكل ھامشي  ٥٠واالنكماش والبالغ 

سنوات.وبحسب   ١٠قام سبتمبر والتي كانت تمثل أدنى مستوى في من أر 
البیانات، فإن معدل التوظیف تراجع خالل الشھر الجاري للمرة األولى في 

ً للبیانات.وبالنسبة للنشاط الخدمي في ألمانیا، فسجل أدنى  ٦ أعوام، وفقا
ً عند  ٣٧مستوى في  نقطة في الشھر الجاري مقارنة مع   ٥١٫٢شھرا

قطة المسجلة في سبتمبر الماضي.ویأتي أداء القطاع الخدمي مع  ن ٥١٫٤
انخفاض الطلب مع ھبوط التدفقات الوافدة للخدمات من الشركات الجدیدة  

.أما  ٢٠١٣للشھر الثاني على التوالي وبوتیرة ھي األسرع منذ یونیو 
ً فكانت قراءتھ  نقطة  ٤٨٫٦المؤشر المركب والذي یضم أداء القطاعین معا

نقطة المسجلة   ٤٨٫٥شھر وھو أعلى مستوى في شھرین مقارنة مع ھذا ال
مساءً بتوقیت جرینتش، استقر  ٩:٢٤في الشھر الماضي.وبحلول الساعة 

  المصدر: مباشر دوالر. ١٫١١٣٠الیورو مقابل الدوالر األمریكي عند مستوى 

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,778.00  0.12% السعودیة 

 DFMGI 2,784.00 0.14%  دبي
 ADI 7,913.00 0.33% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,584.00 0.01% الكویت 

 BSEX 15.18 -1.87% البحرین 
 GENERAL 33,657.00 -0.31% قطر 

 MASI 48,858.00 -0.54% المغرب 
 TUN20 150.00 0.00% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  26,958.06  0.57% أمریكا 
 S&P 500 3,022.55  0.41% أمریكا 
 NASDAQ 8,243.12 0.70% أمریكا 

 FTSE 100 7,324.47 -0.05% لندن 
 DAX 12,894.51  0.17% أمانیا 

 Nikkei 225 22,799.81  0.22% الیابان 
 %0.07 1,504.33 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.57 62.02 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.76 56.66 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

    أسعار البترول تتراجع بفعل توقعات بضعف الطلب العالمي
تراجعت أسعار البترول في ظل استمرار المخاوف حیال توقعات  

كانت قد سجلت مكاسب كبیرة في  بضعف الطلب، وذلك بعد أن 
الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالوالیات  

، إلى   ٪٠٫٣سنتا، أو  ١٧المتحدة.ونزلت العقود اآلجلة لخام برنت 
لیبلغ عند   ٪٢٫٥دوالرا للبرمیل.وارتفع خام القیاس العالمي  ٦١

  ٣٠منذ  دوالر للبرمیل، وھي مستویات لم یبلغھا ٦١٫١التسویة 
سبتمبر.وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسیط  

دوالر للبرمیل.وأنھى   ٥٥٫٦، إلى  ٪٠٫٦سنتا، أو  ٣٢األمریكي 
  حابىالمصدر: .٪٣٫٣الخام األمریكي تعامالت الجلسة السابقة مرتفعا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  الحقتاریخ نھایة   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  التوزیع النقديقیمة   أسم الشركة

  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    التنمیة الوادى االخضر لالستثمار و 
  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  ٠٫٢٥الثانى القسط   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

  القاھرة  - بوادى حوف حلوان مقر الشركة   عادیة   اكرومصر للشدات والسقالت المعدنیة   ٢٠١٩/ ٢٧/١٠

عادیة وغیر    مطاحن ومخابز جنوب القاھرة والجیزة   ٢٠١٩/ ٢٧/١٠
  القاھرة  –میدان السواح  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة 

  القاھرة  - میدان السواح    ١مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة   عادیة   مطاحن مصر الوسطي   ٢٠١٩/ ٣٠/١٠
  القاھرة  –مصر الجدیدة  –شارع بیروت   ٥١بالدور السابع بالعقار رقم   عادیة   . للوساطة في االوراق المالیة E.S.Bاصول    ٢٠١٩/ ٣١/١٠

عادیة وغیر    الدقھلیة للغزل والنسیج   ٢٠١٩/ ٣١/١٠
  القاھرة  - شارع الطاھر عابدین   ٨بمقر الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسیج والمالبس   عادیة 

میدان السواح   ١ - بمقر الشركة المصریة القابضة للصوامع و التخزین الدور السادس   عادیة   العامة للصوامع والتخزین   ٢٠١٩/ ٣١/١٠
  القاھرة  - سراي القبة 

عادیة وغیر    دمیاط للغزل والنسیج   ٢٠١٩/ ٣١/١٠
  القاھرة  - عابدین  شارع الطاھر  ٨بمقر الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسیج والمالبس   عادیة 

  الجیزة  - الدقي   –بمقر الشركة اول شارع نادي الصید    غیر عادیة   العربیة الستصالح االراضي   ٢٠١٩/ ٠٢/١١

عادیة وغیر    بى اى جى للتجارة واالستثمار   ٢٠١٩/ ٠٥/١١
  المنطقة الحرة باالسكندریة  –  ٨بمقر شركة امریكان الكائن فى شارع    عادیة 

  القاھرة  - مصر الجدیدة   –فندق كونكورد السالم قاعة زیورخ شارع عبد الحمید بدوى   غیر عادیة   مصر  - االتحاد الوطنى بنك   ٢٠١٩/ ٠٦/١١

فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات    ٢٠١٩/ ٠٦/١١
  االلكترونیة

عادیة وغیر  
  عادیة 

  –اكتوبر السادس من   –طریق الواحات   –مدینة االنتاج االعالمى   –بفندق موفنبیك القاھرة  
  الجیزة 



 

 

  )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 79.4 -0.04 5.88 312,739 24,788,142 83.10 53.60 38.11% (مصر) 

ایسترن   - الشرقیة 
 EAST 16.00 2.83 2.44- 732,585 11,753,697 19.00 14.60 8.21% كومباني

مجموعة طلعت مصطفى  
 TMGH 9.90 0.92 0.20- 143,305 1,420,834 12.17 8.70 5.68% القابضة 

القابضة المصریة  
 EKHO 1.37 -0.07 27.28 39,160 53,559 1.59 1.03 5.67% الكویتیة

 SWDY 13.06 0.85 27.85- 364,041 4,768,293 19.09 11.56 4.84% السویدى الیكتریك 
المجموعھ المالیھ  
 HRHO 18.39 3.14 22.19 3,178,052 57,282,756 20.60 13.25 4.39% ھیرمس القابضھ 

بنك كریدي اجریكول  
 CIEB 43.35 0.12 5.71 43,035 1,863,443 48.10 39.00 2.83% مصر 

 ETEL 11.00 0.00 12.63- 1,070,435 11,769,275 15.84 10.01 2.54% المصریة لالتصاالت 

 JUFO 8.30 -0.12 26.22- 125,788 1,053,657 14.50 8.00 2.47% جھینة للصناعات الغذائیة 
مدینة نصر لالسكان  

 MNHD 5.17 1.17 22.95- 1,184,682 6,111,785 6.47 4.00 2.37% والتعمیر 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 CCAP 2.46 3.80 30.51- 29,634,104 72,260,008 4.30 1.92 2.24% اسھم عادیة - 
السادس من اكتوبر  

 OCDI 15.14 0.66 12.99 618,205 9,332,110 18.00 12.56 1.84%  - للتنمیھ واالستثمار

 ISPH 10.00 0.20 1.96- 281,506 2,830,326 11.97 8.25 1.68% ابن سینا فارما 
القاھره لإلستثمار و  

 CIRA 13.00 0.00 49.43 653,906 8,501,429 13.60 6.61 1.62% التنمیة العقاریھ 

 CLHO 6.39 2.40 39.22 1,163,852 7,341,936 7.06 3.53 1.60% شركة مستشفي كلیوباترا 

 PHDC 2.05 1.49 5.53- 4,530,426 9,287,981 3.00 1.72 1.50% بالم ھیلز للتعمیر 
مصر الجدیدة لالسكان  

 HELI 27.33 0.92 49.84 364,956 9,955,261 29.20 14.70 1.49% والتعمیر 
اوراسكوم كونستراكشون  

 ORAS 101.00 1.15 14.41- 26,188 2,626,586 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
النساجون الشرقیون  

 ORWE 10.15 1.10 2.40- 86,353 873,972 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندریة للزیوت  

 AMOC 4.03 -0.25 35.31- 255,598 1,032,391 8.62 3.55 1.19% المعدنیة 
سیدى كریر  

 SKPC 9.06 0.11 47.33- 335,138 3,044,998 22.80 8.00 1.13% للبتروكیماویات 
بایونیرز القابضة  
 PIOH 5.63 3.11 8.01- 3,515,916 19,720,124 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالیة 

 ORHD 6.72 1.97 3.72- 325,635 2,174,518 7.94 4.30 0.88% اوراسكوم للتنمیة مصر 

 EMFD 2.98 0.68 9.70- 774,049 2,321,355 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمیة

 ESRS 11.40 0.97 36.91- 2,107,473 24,001,648 22.20 7.74 0.77% حدید عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.61 4.08 5.69 107,519,062 65,234,856 0.85 0.50 0.70% القابضھ 
المصریة للمنتجعات  

 EGTS 2.62 -1.87 50.40 2,063,729 5,469,415 3.25 1.63 0.57% السیاحیة 
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.80 0.79 12.97 127,676 1,638,468 14.80 10.00 0.45% مصر  - األسالمي
الصناعات الكیماویة  

 EGCH 5.12 0.39 23.70- 461,501 2,370,292 7.45 4.40 0.36%  كیما  - المصریة  

 IRON 2.55 0.39 51.89- 579,548 1,490,004 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 التقریر   ھذا في دة الوار  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 
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