
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  

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

  EGX 30 (     14,237.39  0.22% 9.22%         263,236,464          135,914,791          391,131,760,067مؤشر ( 

  EGX 50 (       2,052.34  0.58% -4.53%         306,456,640          165,204,652          466,310,087,395مؤشر ( 
  EGX 70 (          530.69  -0.04% -23.51%           95,877,160            43,778,818          192,442,025,698مؤشر ( 
  EGX 100 (       1,407.41  0.06% -18.52%         359,113,632          179,693,609          583,573,785,765مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  أشھر   ٩في   ٪١٠أرباح المالیة والصناعیة المصریة تتراجع  
 أشھر   ٩ملیون جنیھ خسائر العربیة وبولفارا في  ٥٫٧  
 فدان   ٢٩العز الدخیلة توضح الموقف القانوني لـ  
  القناة للتوكیالت المالحیة تتفاوض على تشغیل خط مالحي جدید  
  لیفت سالب» تستكمل خطوات إعادة الھیكلة وتجري تجزئة»

  للسھم 
   بایونیرز تعلن تنفیذ أولى خطوات االستثمار في قطاع األدویة  
  النیل لألدویة تتحول للربحیة في الربع األول  
   الحكومة تأمل الوصول إلى اتفاق جدید مع صندوق النقد في

  مارس 
  :ملیون دوالر تراجع في واردات الوقود من   ٤٠٠ھیئة البترول

  الخارج خالل أغسطس 
   اتحاد المستثمرین یدرس تدشین شركات للترویج للصادرات  
   فیتش: نتوقع اقتصار منح المركزى المصرى لرخص بنوك

  جدیدة على المتخصصة 
  ملیار جنیھ بنھایة شھر  ٣٧٫٩عقود التأجیر التمویلى ترتفع الى

    ٢٠١٩غسطس 
  في سبتمبر مع تصاعد   ٪٥٫٣ھبوط األرباح الصناعیة بالصین

  جارة تأثیر حرب الت 
   حزب العمال البریطاني یطالب جونسون بالتعھد بعدم الخروج

  من االتحاد دون اتفاق 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٦  ٦٤  ١٠١  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
    أشھر ٩في   ٪١٠أرباح المالیة والصناعیة المصریة تتراجع 

أظھرت المؤشرات المالیة المستقلة لشركة المالیة والصناعیة المصریة 
بالمائة  ١٠، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩خالل التسعة أشھر األولى من 

ألحد،  على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم ا
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى  ٥٤٫٥أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة  ٦٠٫٧سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
  ٦٣٠٫٣من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ارنة من ملیون جنیھ بالفترة المق ٥١٨٫٥ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
 ٧٢٫١٣.وخالل النصف األول سجلت صافي ربح  مجمع بلغ ٢٠١٨

ملیون جنیھ بالستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي، مع األخذ في 
  المصدر: مباشر االعتبار حقوق األقلیة.

    أشھر  ٩ملیون جنیھ خسائر العربیة وبولفارا في  ٥٫٧

غزل والنسیج خالل  أظھرت المؤشرات المالیة لشركة العربیة وبولفارا لل
بالمائة على  ١٠، تراجع خسائرھا بنسبة ٢٠١٩التسعة أشھر األولى من 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم األحد، أنھا  
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ٥٫٧٣حققت خسائر بلغت 

قارنة من العام  ملیون جنیھ بالفترة الم ٧٫٧الماضي، مقابل خسائر بلغت 
ملیون جنیھ،  ٢٩٫٨الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٤٦٫٨١مقابل إیرادات بلغت 
ألف جنیھ منذ بدایة ینایر  ٥٧٥.وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ ٢٠١٨

  ملیون جنیھ خسائر خالل نفس  ٥٫٣٤حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل 
  المصدر: مباشر الفترة من العام الماضي.

    فدان ٢٩العز الدخیلة توضح الموقف القانوني لـ
االسكندریة أن موقفھا القانوني بشأن   -أكدت شركة العز الدخیلة للصلب 

الشركة مھددة   سلیم.  ١٩٩٩فدان في عام  ٢٩شراء قطعة أرض بمساحة 
ً و ٢٠فدانا لتقاعسھا عن تسجیل عقد عمره  ٢٩بخسارة  دفوع تقود   ٣عاما

ملیون جنیھ والواقعة تتضمن إھدار حقوق المساھمین" أنھ  ٤٥٠إلى فقدان 
للمنشور في ھذا الشأن.وأشارت الشركة إلى أن األرض  ال صحة 

موضوع البیع مازالت في حیازة الشركة بصفة مستمرة منذ شرائھا حتى 
ً لملكیتھ لألرض سوى عقد   األن.وبحسب البیان، لم یكن لدى البائع سندا

برفض   ٢٠٠٣بیع ابتدائي، وطلب ثبوتھ أمام المحكمة التي قضت في 
دم تقدیمھ للمستندات والتي تم االستئناف فیھ دعواه بثبوت الملكیة لع 

بثبوت ملكیتھ.وأوضحت الشركة أنھا طالبتھا   ٢٠١٩وقضت المحكمة في 
باتخاذ إجراءات استالم الصورة التنفیذیة للحكم والتقدم إلى الشھر العقاري 
بتسجیلھ وذلك لسداد باقي الثمن المستحق إلیھ من األرض إال أن البائع لم  

ء في ھذا الشان.وأكدت الشركة أن البائع ملزم قانون بانتقال  یتخذ أي إجرا
الحق في الملكیة بالتتشجیل إلى المشتري وھو ما ال یسقط بالتقادي حیث  
أنھ التزام أبدي، نافیة مایتضمنھ الخبر بشأن سقوط حق الشركة بالتقادم  

ملیون جنیھ عند التوقیع على  ٩٫٤٠٤الطویل.وكانت الشركة سددت نحو 
ملیون جنیھ.ویبلغ رأسمال الشركة  ١٤٫٧شراء األرض البالغ قیمتھا عقد 

ً على  ١٫٣٣  ١٠٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة  ١٣٫٣ملیار جنیھ، موزعا
   جنیھ.

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٩٫٩٩    ٣٧٫٢٣  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
   ٩٫٩٩    ٢٢٫٢٥  بیرامیزا 

  ٩٫٠٩    ٠٫٧١  العربیة للمحابس 
  ٦٫٦٩    ١١٫٠٠  الملتقى العربي لالستثمارات 

  ٥٫٥٧    ٣٫٧٩  الشرقیة الوطنیة لالمن الغذائي 

 

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

 -١٠٫٦٢    ٩٤٫٥٠   االسكندریة لالدویة
 -١٠٫٠٠    ٠٫٠٥  عبر المحیطات للسیاحة

 -٩٫٨٤    ٢٢٫٤٦  قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 
 -٨٫٣٦    ٨٫٠٠  العربیة الستصالح االراضي 

 -٥٫٥٧    ٦٫٦١  اسمنت سیناء 

  

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

  ٠٫٦٢    ٦٣،١٢٣،١٠٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٥٫٧٥    ٣١،٧٢٥،٨٦٠  بایونیرز القابضة 

  ١١٫٧٦    ٢٩،٠٥٦،٥٤٢  حدید عز 
  ٢٫١٠    ١٩،٥٣٠،٩٣٨  بالم ھیلز 

  ١٫٧٦    ١٦،٣٢٨،٩٦٩  دایس 

  

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

  ٠٫٦٢    ١٠١،٠٥٦،٢٠٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٦    ١١،١٨٨،٠٨٢  بورتو القابضة 

  ٢٫١٠    ٩،٣٣١،٨٨٠  بالم ھیلز 
  ١٫٧٦    ٩،٢٩٤،٩٧٦  دایس 

  ٥٫٧٥    ٥،٥٢٢،٧٣١  بایونیرز القابضة 

  
   التداولأكبر خمس قطاعات من حیث قیمة 
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  القناة للتوكیالت المالحیة تتفاوض على تشغیل خط مالحي جدید 

قالت شركة القناة للتوكیالت المالحیة، إنھا تستھدف تشغیل خط مالحي 
جدید بین میناء سفاجا وضبا.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر 
یوم األحد، أنھا تفاوض الشركة المالكة للبواخر ولم بتم التعاقد  
بعد.وأشارت الشركة، أنھا الوكیل الوحید لشركة الجسر العربي المالكة 

  ٣للخط المالحي بین مینائي شرم الشیخ والغردقة، وھو یمثل أقل من 
ن حجم اإلیرادات.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ  بالمائة م
،  ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨ ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو ٢٢٥٫٥٤

  المصدر: مباشر ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق لھ. ٢٧١٫١٦مقابل 

  لیفت سالب» تستكمل خطوات إعادة الھیكلة وتجري تجزئة للسھم »
الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة المصریة لتطویر مواد البناء  اعتمدت 

مرات بحضور اللواء عمر قناوي  ٥“لیفت سالب” تجزئة سھم الشركة 
رئیس مجلس اإلدارة، ونائبھ المھندس محمود شفیق والعضو المنتدب  
للشركة، والمھندس شریف السكري المراقب المالي.وسجلت نسبة 

رقما تاریخیا بعد أن اكتمل  –لمنعقدة أمس ا  –الحضور في الجمعیة 
  من مساھمي الشركة.  ٪٥٧٫٦٨النصاب القانوني للجمعیة بنسبة حضور 

  عاما  ١٥العضو المنتدب: الشركة تحولت للربحیة ألول مرة منذ 

وقال محمود شفیق العضو المنتدب للشركة، إن انعقاد الجمعیة العامة غیر 
دة الھیكلة التي یقوم بھا مجلس إدارة العادیة یأتي في إطار إجراءات إعا

الشركة منذ قرابة عام، حیث تم زیادة رأس المال ، بجانب بدء مشروعات  
جدیدة، وإعادة العمل بأنشطة مقاوالت كانت متوقفة ألعوام طویلة.وأشار 
شفیق إلى أن الجمعیة غیر العادیة اعتمدت تجزئة السھم بعد زیادة رأس  

دلة زیادة قاعدة المساھمین، مؤكدا أنھ ألول مرة المال األخیرة لتحقیق معا
عاما یتم اكتمال ھذا النصاب في أي عمومیة  ٤٢منذ تأسیس الشركة قبل 

  من عمومیات الشركة.

أكد شفیق أن الشركة في إطار عملیة الھیكلة تحولت للربحیة ألول مرة 
  عاما، وھو األمر الذي ساھم في زیادة  ١٥بعد خسائر متوالیة زادت عن 

  قاعدة مساھمي الشركة خالل اآلونة األخیرة.

  ٪٦٠مرات بنسبة حضور تاریخیة بلغت ٥العمومیة تعتمد تجزئة السھم 

واعتمدت الجمعیة المقترح المقدم من مجلس اإلدارة بشان تجزئة القیمة 
جنیھ  ١٫٢٤االسمیة للسھم على خمسة أسھم بحیث تصبح للسھم الواحد 

ً من  للسھم الواحد مع تعدیل عدد األسھم   جنیھ مصري ٦٫٢مصري بدال
ملیون سھم مع بقاء راس المال   ٩ملیون سھم بدال من  ٤٥٫٢لتصبح 

ملیون جنیھ.كما اعتمدت أیضا تعدیل  ٥٦٫١المصدر والمدفوع كما ھو 
) من النظام األساسي للشركة في ضوء تجزئة القیمة ٧) و(٦المادتین (

أو الكالم من یفوضھ في االسمیة للسھم, تفویض رئیس مجلس اإلدارة 
إتمام كافة اإلجراءات الالزمة لتجزئة القیمة االسمیة للسھم امام كافة 

) من ٧) و(٦الجھات اإلداریة والحكومیة والتوقیع عقد تعدیل المادتین (
النظام األساسي للشركة وإدخال ایة تعدیالت تطلبھا ھذه الجھات وانھاء  

داریة المختصة.وكانت الھیئة كافة إجراءات التجزئة امام الجھات اإل 
العامة للرقابة المالیة المصریة، وافقت في وقت سابق على نشر تقریر 

لیفت سالب مصر،  –إفصاح الشركة المصریة لتطویر صناعة البناء 
  المصدر: المال بغرض السیر في إجراءات زیادة رأس المال المصدر .

  

  بایونیرز تعلن تنفیذ أولى خطوات االستثمار في قطاع األدویة  
) أنھا  PIOHأعلنت شركة بایونیرزالقابضة لألستثمارات المالیة (

بدأت أولى خطواتھا في االستثمار في قطاع األدویة عبر تأسیس 
وترتكز أنشطة الشركة في توزیع   alnour rharmaشركة 

لمجموعة  ٪٤٠لھا وبنسبة  ٪٦٠وتصنیع األدویة والمملوكة بنسبة 
من أصحاب الخبرات المتمیزة في مجال األدویة  

الشركة تم  والصیدلة.وأضافت في بیان للبورصة المصریة، أن 
تأسیسھا برأسمال مبدئي قدره ملیون جنیھ ومن المتوقع أن تبلغ  
استثماراتھا حوالي ملیار جنیھ.ونوھت الشركة إلى أنھا تعتزم مع  
باقي مساھمي الشركة ضخ مزید من االستثمارات فى الشركة 
لتمویل عملیات االستحواذ المرتقبة للفرص االستثماریة في القطاع،  

لیًا على دراستھا في ضوء الخطة االستراتیجیة والتي تعتكف حا 
الموضوعي في األجل القصیر والمتوسط، مما یؤدي إلى تقویة  

    مركز الشركة التنافسي في ھذا القطاع. 

 النیل لألدویة تتحول للربحیة في الربع األول 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة النیل لألدویة والصناعات  

،  ٢٠٢٠-٢٠١٩ع األول من العام المالي النیل خالل الرب -الكیماویة
تحولھا لألرباح على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  

ً بلغت  ملیون   ١٥٫٤٩لبورصة مصر یوم األحد، أنھا حققت أرباحا
جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر الماضي، مقابل  

ي  ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المال ٩٫٥خسائر بلغت 
الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الربع األول من العام  

ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت   ٢١٣٫٣المالي الجاري إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.یشار   ١٣٨٫٥

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو   ٦٫٧أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خسائر  ١٧٫٥٩، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨

  المصدر: مباشر خالل العام المالي السابق لھ.

مساھمو كابو یُقرون تحویل االحتیاطیات األخرى إلى الخسائر  
  المرحلة 

كابو، إن الجمعیة   -وافقت شركة النصر للمالبس والمنسوجات 
العامة العادیة المنعقدة الخمیس الماضي، على اقتراح مجلس  
اإلدارة لتحویل االحتیاطیات األخرى إلى الخسائر المرحلة.أوضح  
رئیس الجمعیة أسباب التحویل، وأثره على القوائم المالیة.ووافقت  

.سجلت  ٢٠١٩یونیو  ٣٠الجمعیة على القوائم المالیة للشركة في 
ملیون   ٣٥٫٢٥الشركة خسائر خالل العام المالي الماضي بلغت 

ً خالل العام المالي السابق  ملیون ج ٣١٫٢جنیھ، مقابل  نیھ أرباحا
لھ.وتراجعت مبیعات الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى  

ملیون جنیھ   ٦١٧٫٥٣ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٦٠٣٫٢٥
  المصدر: مباشر خالل العام المالي السابق لھ.

  



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  الحكومة تأمل الوصول إلى اتفاق جدید مع صندوق النقد في مارس  

بدأت وزارة المالیة محادثات "غیر رسمیة" مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على حزمة تمویلیة جدیدة، وتامل التوصل إلى اتفاق في مارس  
المقبل، حسبما صرح وزیر المالیة محمد معیط لمجلة یورومني.ما نعرفھ 

تحدث مسؤولو وزارة المالیة عدة مرات عن النیة لعقد اتفاق  حتى اآلن: 
جدید مع صندوق النقد الدولي بعد انتھاء البرنامج الحالي في نوفمبر 
المقبل.. وكانت البدایة عندما ذكر وزیر المالیة في تصریحات لبلومبرج 
في یونیو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد إلبرام  

مالي معھ بحلول شھر أكتوبر، وھو ما نفتھ سریعا مسؤولة   اتفاق غیر 
بالصندوق، قائلة إن المحادثات حول البرنامج الجدید ستأتي بعد انتھاء  

ملیار  ١٢برنامج التسھیل االئتماني الممدد الحالي البالغة قیمتھ 
دوالر.وقال مدیر صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق األوسط جھاد  

ت صحفیة ھذا الشھر إنالتعاون المستقبلي بین مصر أزعور في تصریحا
وصندوق النقد سوف یتمحور حول مواصلة اإلصالحات الھیكلیة وبرنامج 
اإلدارة المصریة لتوسیع شبكة الحمایة االجتماعیة، وتنمیة القطاع  
الخاص، وخلق فرص عمل جدیدة، وتعزیز الشفافیة بالمؤسسات  

یل لنش في مذكرة بحثیة، نقلتھا  الحكومیة. وقال بنك أوف أمریكا میر 
جریدة البورصة، إن "مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ربما  
تسفر عن اتفاقیة غیر تمویلیة مع وجود شریحة احتیاطیة 
مشروطة".إصالحات ھیكلیة لجذب االستثمارات األجنبیة: وتطرق معیط  

خذت  في حدیثھ مع "یورومني" إلى تدابیر اإلصالح الھیكلي التي ات
مؤخرا، بما في ذلك الجھود المبذولة لتحفیز التداول في البورصة 
المصریة والمنظومة الجدیدة التي أطلقتھا وزارة الصناعة لتخصیص  
األراضي الصناعیة إلكترونیا ھذا الشھر.وكذلك أشار معیط إلى اتفاقیة 
"الشروط واألحكام" التي وقعتھا وزارتھ مع بنك یوروكلیر، بھدف رفع 

ة إدارة الدین العام بمصر، من خالل ربط إصدارات أدوات الدین كفاء
الحكومیة المصریة بالعملة المحلیة ببنك یورو كلیر، بحیث یتم التعامل 
على أدوات الدین الحكومیة المصریة بین شریحة أكبر من المستثمرین 
األجانب. وقال معیط: "نحن نعلم أنھ یتعین علینا اتخاذ الكثیر من 

لفتح الباب أمام المزید من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا  الخطوات 
وجذب استثمارات أجنبیة جدیدة".وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في 
تقریره حول المراجعة الخامسة واألخیرة لبرنامج اإلصالح االقتصادي 
لمصر، أن الحكومة یجب أن تركز جھود اإلصالحات الھیكلیة على 

أكثر شمولیة ویقوم على القطاع الخاص وتقوده   تحقیق نموذج نمو
الصادرات، من أجل استیعاب الزیادة المستمرة في القوى 

  إنتربرایزالمصدر:العاملة.

  اتحاد المستثمرین یدرس تدشین شركات للترویج للصادرات  

یعتزم االتحاد المصري لجمعیات المستثمرین برئاسة  رجل األعمال  
محمد فرید خمیس، دراسة فكرة إنشاء شركات متخصصة للترویج وجذب  
االستثمارات األجنبیة إلى مصر وزیادة الصادرات لألسواق الخارجیة 
خالل اإلجتماع المقرر عقده یوم األحد .كما سیتم مناقشة برنامج عمل 

تثمرین لتشجیع ضخ المزید من االستثمارات المحلیة جمعیات المس
والدولیة إلي مصر في ظل حالة االستقرار التي تعیشھا البالد، وكذا  
عرض نتائج المعرض الدولي الذي اقامھ االتحاد مع كبریات الشركات  

  
فیتش: نتوقع اقتصار منح المركزى المصرى لرخص بنوك جدیدة 

  على المتخصصة 

توقعت زینب عبدهللا، مدیر التصنیفات االئتمانیة للمؤسسات المالیة 
بوكالة فیتش للتصنیف االئتماني، أن یقتصر منح البنك المركزى 
لرخص بنوك جدیدة على المتخصصة للغایة فقط.وأرجعت عبدهللا 

جود تركز كبیر فى ھیكل ملكیة القطاع المصرفى توقعھا إلى و
أو أكثر من إجمالى  ٪٥٠المصرى حیث یسیطر اربعة بنوك على 

أصول البنوك، مع تفتت الحصص السوقیة وصغر حجمھا لبقیة 
ا لبیانات البنك المركزي، تخطت أصول البنوك  ً  ٥البنوك.ووفق

 ٥وذ أكبر ملیار جنیھ بنھایة یونیو الماضي، تستح ٥١٦تریلیونات و
تریلیون  ٣٫٥١٧من إجمالى األصول بقیمة تصل إلى  ٪٦٤بنوك على 

جنیھ.وأشارت عبدهللا إلى أن التحول نحو اإلقراض سیكون تدریجى 
ا، وأن نسبة االستثمارات التى سیتم تمریرھا للقروض  ً ولیس مفاجئ
تعتمد على معدالت كفایة رأس المال بكل بنك، فالكثیر من البنوك 

توسع فى القروض خاصة المشتركة لكنھا ستظل مقیدة بوسعھا ال
بمعدالت كفایة رأس المالوذكرت أن رفع الحد األدنى لرأس المال 
المدفوع فى قانون البنوك سیكون لھ دور فى دعم مؤشرات السالمة 
المالیة على المدى الطویل وبالتالى التوسع فى االقراض.وأرجعت 

قروض البنوك إلى اعتمادھم على  عبدهللا التركز االئتمانى فى محافظ
الحكومة فى القروض وأذون وسندات الخزانة، وحرصھم على على 
تركیز زیادات مستویات المخاطر المحتملة عبر التوسع فى تمویل 
المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مشیرة إلى أن مبادرة البنك 

من محفظة  ٪٢٠عند  SME’sالمركزى التى حددت حصة قروض الـ
االئتمان لھا دور فى تنشیط ذلك االتجاه.أضافت: « ھناك عوامل تحجم 
الطلب من اإلقراض الخاص، مثل عدم قدرة الشركات على التسجیل 
وترخیص األراضى وھو ما یضع تحدیات أمام توافر الضمانات الكافیة 
لتصبح قادرة على الوصول للتمویل».وقالت: «تستحوذ األذون 

سندات صفریة المخاطر على جزء كبیر من أصول البنوك وھو ما وال
ا  یمثل مزاحمة لقروض القطاع الخاص، لكن األخیرة كانت متأثرة أیضً
بارتفاع الفائدة ما قید الطلب على االقراض».وحتى نھایة یونیو 
الماضي، استحوذت األوراق المالیة ومعظمھا أذون وسندات حكومیة 

تریلیون  ١٫٧٦٩ل البنوك بعدما تخطت من إجمالى أصو ٪٣٢على 
جنیھ.وذكرت أن التعرض ا?كبر إلقراض القطاع الخاص یشجع تنویع 
البنوك لنماذج أعمالھا، وتوجھھا نحو خفض تدریجى للقروض 
الحكومیة وحیازة أوراق الخزانة، ویرفع من قدرة كل بنك فى الحفاظ 

ط على على ربحیتھ، خاصة مع خفض الفائدة وما یتبعھا من ضغو
ھوامش األرباح، والمعاملة الضریبیة الجدیدة لألذون والسندات، التى 
تحددھا تكلفة األموال الخاصة بكل بنك على حدة وقدرتھ على أخذ 
مخاطرة أكبر بالتوجھ نحو القروض.أضافت أن عمالء القطاع الخاص 
یدعمون البنوك بفرص جیدة للعوائد وتنویع المصدر، عبر إیرادات 

العموالت فمصر لدیھا قطاع خاص ملىء بالشركات الكبرى األتعاب و
فى مجاالت النسیج والعقارات واالتصاالت، واإلنشاءات.ونوھت أن 
معدل كفایة رأس المال األساسى على مستوى القطاع المصرفى سجل 

فى نھایة یونیو الماضى وھو ما یبدو قویًا، لكن فى ظل التركز  ٪١٦٫٩
رة لألوراق الحكومیة ضعیفة التصنیف، فإن االئتمانى والحیازات الكبی



 

 

الیابانیة لزیادة الصادرات المصریة، وأھم الشركات التي عقدت اتفاقات  
ستعرض االجتماع نتائج لقاء رئیس وأعضاء االتحاد  في ھذا الملتقي . وی

مع ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، وكذا مناقشة دراسات جدوى 
  المصدر: أموال الغد إنشاء بعض المصانع بمحافظة أسیوط .

ملیار جنیھ بنھایة شھر   ٣٧٫٩عقود التأجیر التمویلى ترتفع الى 
    ٢٠١٩غسطس 

ملیار جنیھ  ٣٧.٩التمویلى بالسوق المصریة نحو سجلت عقود التأجیر 
ملیار جنیھ خالل   ٢٤.٦، مقابل ٢٠١٩خالل الفترة من ینایر الى أغسطي 

، وفقا لتقریر صادر عن الھیئة العامة ٢٠١٨الفترة من ینایر الى أغسطس 
 ٢٣٣ملیارات جنیھ لنحو  ٣للرقابة المالیة.وبلغت عقود التأجیر التمویلى 

عقد.   ١٧٢ملیار جنیھ لنحو  ٣.٨غسطس فقط، مقابل عقد خالل شھر أ
وكشف تقریر الھیئة العامة للرقابة المالیة على نسخة منھ أن إجمالى عدد  

 ١.٣١٢، مقابل ٢٠١٩الف عقد بنھایة أغسطس  ١.٩٤٥العقود ارتفع الى 
. واستحوذ قطاع العقارات واألراضى ٢٠١٨ألف عقد بنھایة أغسطس 

،  ٪٦٫١العقود، ثم قطاع سیارات النقل بنسبة من قیمة  ٪٧٧٫٩على نسبة 
  المصدر: أموال الغد  .٪٣٫٩ثم األت والمعدات بنسبة 

ملیون دوالر تراجع في واردات الوقود من الخارج   ٤٠٠ھیئة البترول: 
 خالل أغسطس 

صرحت مصادر مسئولة بالھیئة العامة للبترول، أن قیمة واردات قطاع  
خالل أغسطس الماضي وصلت إلى قرابة الـ  البترول من الوقود الشھري 

ملیون  ٤٠٠:  ٣٠٠ملیون دوالر، بنسبة تراجع تراوحت بین  ٩٠٠
دوالر، خالل نفس الفترة من العام الماضي.أضافت المصادر لـ “أموال  
الغد”، أن وارادت المنتجات البترولیة التي تحتاجھا السوق المصریة 

ردات الشھریة بقیمة تتراوح تستحوذ على النصیب األكبر من جملة الوا
ملیون دوالر.أشارت إلى أن قطاع البترول قام باستیراد   ٦٦٠:  ٦٤٠بین 

 ١٧٥كمیات من البترول الخام خالل أغسطس الماضي بقیمة قاربت الـ 
ملیون دوالر، والتي تم توجیھھا لعدد من معامل التكریر المحلیة سواء  

تجات النفطیة التي تحتاجھا  الحكومیة أو الخاصة لتوفیر كمیات من المن
السوق لسد االستھالك؛ على رأسھا البنزین والبوتاجاز.لفتت إلى أن قیمة 

ملیون دوالر،  ٤٥:  ٤٠واردات القطاع من الفحم بأنوعھ تراوحت بین 
ملیون دوالر خالل نفس فترة المقارنة.ویخطط قطاع   ٧٥مقارنة بحوالي 

م بالتزامن مع توجھ الحكومة البترول لزیادة معدالت إنتاج النفط الخا
لتحقیق االكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الوقود ووقف االستیراد من 
ا   الخارج، باإلضافة إلى زیادة نسب تصدیر المنتجات الغیر مستغلة داخلیً

  المصدر: أموال الغدلخلق موارد دوالریة جدیدة للقطاع.

  

  

  

  

  

  

  

  

رسملة البنوك المصریة تعد نقطة ضعف فى التصنیف االئتمانى 
لدیھا.أوضحت أن القروض ال تمثل حصة كبیرة من أصول البنوك 
المصریة، فھى تعادل نحو ثلث األصول فقط، فى الوقت الذى تتوسع 

ا على زیادة فیھ باالكتتاب فى الدیون السیادیة، ورغم ذلك قدرتھ
اإلقراض مقیدة بضعف كفایة قواعدھا الرأسمالیة.ونوھت أن معدل نمو 

بنھایة یونیو الماضى، مقارنة بمستویاتھ فى یونیو  ٪١٣القروض سجل 
، وذلك قبل استبعاد التضخم الذى سجل فى المتوسط أكثر من ٢٠١٨

ك ، ما یعنى أن النمو الحقیقى أقل بكثیر.وقالت عبدهللا، إن البنو٪٩
نجحت فى زیادة سیولتھا الدوالریة بعد تحریر سعر الصرف، وتحسن 
قدرتھا فى الوصول للتحویالت الخارجیة خاصة من المصریین 
العاملین بالخارج وزیادة التدفقات من استثمارات األجانب فى أدوات 
َلیة تحویل األموال للمستثمرین  الدین الحكومي، لھا بعد الغاء ا

ه المستثمرین األجانب لزیادة استثماراتھم فى األجانب.وتوقعت اتجا
السندات طویلة األجل، للحفاظ على عوائدھم عند ھذه المستویات 
خاصة مع توقعات بخفض جدید ألسعار الفائدة.وذكرت أن فیتش انتھت 
من التصنیف االئتمانى للبنوك خالل سبتمبر الماضي، وقررت تثبیتھ 

كس االرتباط القوى بین تصنیف + مع رؤیة مستقبلیة مستقرة، تعbعند 
ا  ً البنوك والتصنیف السیادى للدولة.وقالت فیتش فى تقریر صادر حدیث
عنھا، إن نمو قروض القطاع الخاص یغیر خریطة مخاطر البنوك، 
فعلى سبیل المثال إذا أعادت البنوك التى تصنفھا «فیتش» توجیھ ربع 

قراض، فإن مؤشر استثماراتھا فى أذون وسندات الخزانة إلى نشاط اإل
 ٪ ١٨٫٩٩كفایة رأس المال األساسى الذى تعده فیتش سیتراجع إلى 

بنھایة یونیو لدى البنك التجارى الدولى، كما سینخفض  ٪٢٣٫٧مقابل 
بنھایة یونیو الماضى،  ٪١٦لدى كریدى أجریكول مقابل  ٪١٢٫٨٣إلى 

 ٪٩٫٣لدى البنك األھلى مقابل  ٪٧٫٤٧فى الوقت الذى سینزلق فیھ إلى 
  المصدر: صحیفة البورصة.٢٠١٨فى دیسمبر 

  

  



 

 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
في سبتمبر مع تصاعد تأثیر  ٪٥٫٣ھبوط األرباح الصناعیة بالصین 

  حرب التجارة 

انكمشت أرباح الشركات الصناعیة في الصین للشھر الثاني على التوالي 
ما یبرز تأثیر في سبتمبر أیلول مع استمرار انخفاض أسعار المنتجین، م

تباطؤ االقتصاد وحرب التجارة المستمرة منذ فترة طویلة مع الوالیات  
المتحدة على نتائج الشركات.وأظھرت بیانات المكتب الوطني لإلحصاءات  

بالمئة عنھا قبل عام في سبتمبر  ٥٫٣یوم األحد ھبوط األرباح الصناعیة 
مع تراجع بنسبة ملیار دوالر) مقارنة  ٨١٫٤٨ملیار یوان ( ٥٧٥٫٦إلى 

اثنین بالمئة في أغسطس.یتعرض القطاع الصناعي الضخم في الصین 
لضغوط وسط توترات التجارة وتبادل واشنطن وبكین فرض الرسوم  
الجمركیة. وتباطأت األرباح بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من العام  
الماضي، وإن كان القطاع شھد بعض االنتعاشات الوجیزة مع تعزیز بكین 
إجراءات الدعم.ویتعارض تراجع األرباح مع التحسن الطفیف في قطاع  
الصناعات التحویلیة في سبتمبر، إذ تشیر مسوح المصانع ونمو اإلنتاج 
الصناعي بوتیرة أفضل من التوقعات إلى زیادة في الطلب المحلي.لكن 
أسعار تسلیم باب المصنع، التي تعتبر مؤشرا رئیسیا لربحیة الشركات،  

ت بأكبر وتیرة فیما یزید على ثالث سنوات، في حین تراجع معدل  تراجع
عاما في الربع الثالث من  ٣٠النمو االقتصادي ألقل مستوى في 

السنة.وفي الفترة من ینایر كانون الثاني إلى سبتمبر، بلغت أرباح 
بالمئة علي أساس   ٢٫١تریلیون یوان بانخفاض  ٤٫٥٩الشركات الصناعیة 
ن قراءة األشھر الثمانیة األولى التي كانت النخفاض  سنوي، وھي أسوأ م

بالمئة  ٩٫٦بالمئة.وتراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة  ١٫٧نسبتھ 
في األشھر التسعة األولى.وكانت القطاعات األكثر تضررا ھي النفط  
والفحم وصناعات معالجة أنواع الوقود األخرى، حیث انكمشت أرباحھا  

  رویترزالمصدر: ة أشھر.بالمئة في تسع ٥٣٫٥

حزب العمال البریطاني یطالب جونسون بالتعھد بعدم الخروج من االتحاد  
  دون اتفاق 

قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلیة في حزب العمال البریطاني یوم  
األحد إنھ یتعین على رئیس الوزراء بوریس جونسون تقدیم تعھد واضح 

یُخرج البالد من االتحاد األوروبي دون اتفاق  ال لبس فیھ للبرلمان بأنھ لن 
إذا كان یرید الحصول على تأییدھم إلجراء انتخابات مبكرة.وكررت دایان  
أبوت موقف حزب العمال من األمر خالل برنامج آندرو مار الذي تبثھ 
ھیئة اإلذاعة البریطانیة (بي.بي.سي) وھو أن الحزب المعارض ال یمكنھ 

تخابات مبكرة قبل أن یتأكد من أن فكرة خروج تأیید مساعي إجراء ان
البالد من التكتل دون اتفاق لم تعد مطروحة.وقالت ”إحدى طرق تنفیذ ذلك  
ھو أن یأتي بوریس جونسون لقاعة البرلمان ویعطي لمجلس العموم تعھدا  
بأنھ مھما حدث فإنھ لن یخرج بریطانیا من االتحاد األوروبي دون 

ا قال ذلك بوضوح ودون أي لبس ’لن أخرج اتفاق“.وتابعت قائلة ”إذ 
بریطانیا من االتحاد األوروبي دون اتفاق‘ أعتقد أن ذلك لن یرضي حزب  
العمال فحسب… بل الكثیر من نواب البرلمان المحافظین سیكونون 

  حابىالمصدر: راضین عن ذلك… دعونا ننتظر لنرى إن كان سیفعل ذلك“.

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,711.00  -0.89% السعودیة 

 DFMGI 2,795.00 0.27%  دبي
 ADI 7,903.00 -0.13% ابوظبي
 MARKET-IXP 14.78 -2.64% الكویت 

 BSEX 303,449.80 -0.77% البحرین 
 GENERAL 33,949.00 0.87% 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 22,867.27  0.30% الیابان 
 %0.23 1,508.67 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.16- 62.04 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.14- 56.47 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

سھم مجانى لكل سھم   ٠٫١٩٩٩٩٩٩٩٩٤٥  بالدوالر  - المصري  بنك فیصل االسالمي 
  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
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  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  لصناعة الكیماویات مصر 

  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    والشبكات الكھربائیة النصر لصناعة المحوالت 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  جنیھ للسھم  ٢٫٥٠٠  القاھرة لالدویة والصناعات الكیماویة

  ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ مصرى  ٠٫٦٠الدفعة األولى   ایسترن كومباني  - الشرقیة 
  ٢٠١٩/ ١٤/١١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ للسھم  ٠٫٣٠٠  االسكندریةمطاحن ومخابز 

  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  - 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  - شارع الطاھر عابدین   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  - بنك االتحاد الوطنى   ٢٠١٩/ ٠٦/١١

ري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات  فو  ٢٠١٩/ ٠٦/١١
  االلكترونیة

عادیة وغیر  
  عادیة 

  –السادس من اكتوبر  –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 78.5 -0.93 4.71 203,894 16,144,842 83.10 53.60 38.11% (مصر) 

ایسترن   - الشرقیة 
 EAST 16.19 0.94 1.28- 109,486 1,770,501 19.00 14.60 8.21% كومباني

مجموعة طلعت مصطفى  
 TMGH 9.95 0.40 0.30 1,109,579 10,984,159 12.17 8.70 5.68% القابضة 

القابضة المصریة  
 EKHO 1.37 0.00 27.37 71,387 97,791 1.59 1.03 5.67% الكویتیة

 SWDY 12.99 -0.84 28.23- 567,739 7,381,598 19.09 11.56 4.84% السویدى الیكتریك 
المجموعھ المالیھ  
 HRHO 18.35 1.83 21.93 55,944 1,023,235 20.60 13.25 4.39% ھیرمس القابضھ 

بنك كریدي اجریكول  
 CIEB 43.30 0.00 5.58 550 23,814 48.10 39.00 2.83% مصر 

 ETEL 11.00 0.09 12.63- 577,312 6,351,199 15.84 10.01 2.54% المصریة لالتصاالت 

 JUFO 8.20 -2.15 27.11- 66,250 548,957 14.50 8.00 2.47% جھینة للصناعات الغذائیة 
مدینة نصر لالسكان  

 MNHD 5.17 0.19 22.95- 2,033,615 10,549,053 7.77 4.00 2.37% والتعمیر 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 CCAP 2.45 0.41 30.79- 5,502,097 13,554,603 4.30 1.92 2.24% اسھم عادیة - 
السادس من اكتوبر  

 OCDI 15.20 0.66 13.43 408,426 6,237,868 18.00 12.56 1.84%  - للتنمیھ واالستثمار

 ISPH 10.00 -0.50 1.96- 43,852 441,533 13.60 8.91 1.68% ابن سینا فارما 
القاھره لإلستثمار و  

 CIRA 13.00 0.00 49.43 - - 13.60 6.61 1.62% العقاریھ التنمیة 

 CLHO 6.30 -0.16 37.25 103,406 652,926 7.06 3.53 1.60% شركة مستشفي كلیوباترا 

 PHDC 2.10 2.44 3.23- 9,331,880 19,530,938 3.00 1.72 1.50% بالم ھیلز للتعمیر 
مصر الجدیدة لالسكان  

 HELI 27.40 0.44 50.22 545,549 14,943,829 29.20 14.70 1.49% والتعمیر 
اوراسكوم كونستراكشون  

 ORAS 99.90 -0.40 15.34- 7,600 760,076 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
النساجون الشرقیون  

 ORWE 10.12 0.00 2.69- 52,554 532,585 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندریة للزیوت  

 AMOC 4.05 0.25 34.99- 489,509 1,984,642 7.50 3.55 1.19% المعدنیة 
سیدى كریر  

 SKPC 9.14 0.55 46.86- 538,955 4,921,080 22.75 8.00 1.13% للبتروكیماویات 
بایونیرز القابضة  
 PIOH 5.75 2.50 6.05- 5,522,731 31,725,860 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالیة 

 ORHD 6.79 1.65 2.72- 811,124 5,511,926 7.94 4.30 0.88% اوراسكوم للتنمیة مصر 

 EMFD 2.99 -0.33 9.39- 364,020 1,091,150 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمیة

 ESRS 11.76 3.25 34.92- 2,495,494 29,056,542 22.20 7.74 0.77% حدید عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.62 2.47 7.24 101,056,206 63,123,100 0.85 0.50 0.70% القابضھ 
المصریة للمنتجعات  

 EGTS 2.63 -0.76 50.98 2,585,773 6,915,103 3.25 1.63 0.57% السیاحیة 
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.84 0.08 13.33 341,696 4,414,703 14.80 10.00 0.45% مصر  - األسالمي
الصناعات الكیماویة  

 EGCH 5.20 1.17 22.50- 215,915 1,118,791 7.45 4.40 0.36%  كیما  - المصریة  

 IRON 2.61 1.56 50.75- 702,248 1,844,064 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 التقریر ذا 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
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