
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٩/١٠/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,301.09 0.45% 9.71% 453,979,360 114,305,518 392,156,884,662مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,061.02 0.42% -4.13% 551,717,760 180,780,437 467,220,589,362مؤشر ( 
 EGX 70 (  533.24 0.48% -23.15% 160,638,560 79,957,077 192,134,059,172مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,414.10 0.48% -18.13% 614,617,920 194,262,595 584,290,943,833مؤشر ( 

  عناوین االخبار
  مساھمو أكرو مصر یُقرون توزیع كوبون نقدي  
 أكتوبر..فتح باب االكتتاب بالمرحلة الثانیة لزیادة رأسمال   ٣٠

  أرابیا انفستمنتس
  ملیون من أسھم المتضررین من   ٦٫٥السویس لألكیاس تشتري

  الشطب  
   عامر القابضة: سلطة مختصة خاطبت المجموعة لوقف األعمال

  بمشروع بورتو ھلیوبولیس
   ُطلق المرحلة األولى من الشقق السكنیة بمشروع سودیك ت

  سودیك ایست  
  ٢٠١٩في الربع األول من  ٪٥٫٦نمو اإلقتصاد المصرى -

٢٠٢٠  
 ٩ملیون دوالر خالل  ٦٦٩لمیزان التجاري ینخفض عجز ا  

  أشھر 
  روشتة صندوق النقد لمصر للحفاظ على زخم النمو االقتصادي  
  :كشفا خالل العام المالى الماضى وإعالن اكتشافین   ٦٠البترول

  جدیدین قریبا
  المطاحن" الكویتیة تعتزم دخول السوق المصري"  
  ٣١تمدید البریكست حتى رسمیاً.. االتحاد األوروبي یوافق على 

 ینایر
  ترامب: قد نوقع االتفاق الجزئي مع الصین قبل الموعد المحدد  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ١٠  ٨٧  ٨٧  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  مساھمو أكرو مصر یُقرون توزیع كوبون نقدي 

أقرت الجمعیة العامة العادیة لشركة أكرو مصر للشدات والسقاالت  
جنیھ  ١٫٧٥المعدنیة توزیع كوبون نقدي على المساھمین بواقع 

للسھم.وأوضحت الشركة في بیان البورصة، یوم االثنین، أن الجمعیة 
ملیون سھم،   ٥٥٫٠٥ملیون جنیھ موزعة على  ٩٦٫٣٤أقرت توزیع 

.وأقرت  ٢٠١٩ممولة من األرباح المرحلة وأرباح النصف األول من 
الجمعیة العامة القوائم المالیة وتقریر مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات  
عن النصف األول من العام الجاري.وصدقت على تعدیل صالحیات  

األصول الثابتة والمنقولة.ویبلغ   العضو المنتدب بإضافة الحق في بیع
ً على  ٥٥٠٫٥رأسمال الشركة  ملیون سھم، بقیمة  ٥٥ملیون جنیھ، موزعا

جنیھات للسھم.وحققت الشركة صافي ربح خالل الفترة من  ١٠اسمیة 
ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ   ٧٢٫٢٥بلغ  ٢٠١٩ینایر إلى یونیو 

عام الماضي، مع األخذ في ملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من ال ١٢٤٫٥
االعتبار حقوق األقلیة.واقترح مجلس إدارة شركة اكرو مصر للشدات  

جنیھ  ١٫٧٥والسقاالت المعدنیة توزیع كوبون نقدي للمساھمین بواقع 
  المصدر: مباشرللسھم.

أكتوبر..فتح باب االكتتاب بالمرحلة الثانیة لزیادة رأسمال أرابیا  ٣٠
  انفستمنتس

بیا انفستمنتس ھولدنج إنھ تقرر فتح باب االكتتاب في زیادة  قالت شركة أرا
نوفمبر  ٣أكتوبر حتى  ٣٠رأس المال بالمرحلة الثانیة خالل الفترة من 

.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، أنھ في ٢٠١٩
حالة عدم تغطیة االكتتاب في ھذا المرحلة سیتم االكتفاء بما تم االكتتاب  

سب البیان، وافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة على قیام شركة فیھ.وبح
أرابیا بنشر دعوة لقدامى المساھمین لالكتتاب في األسھم المتبقیة عن 
االكتتاب في زیادة رأس المال بالمرحلة األولى.وأوضح البیان، أنھ تقرر 

 ٢٣٥ نشر الدعوة لقدامى المساھمین لالكتتاب في األسھم المتبقیة البالغة
ً للسھم باإلضافة إلى  ٣٠ملیون سھم بقیمة اسمیة  قرش   ٠٫١٤قرشا

مصاریف إصدار وبنفس شروط االكتتاب باإلعالن السابق.ویحق لقدامي 
سبتمبر الماضي والمحتفظین  ١٨المساھمین مشتري السھم حتى جلسة  

سبتمبر الماضي وحتى  ٢٣بحق االكتتاب ومشتري الحق خالل الفترة من 
ً  أكتوبر  ١٧ الجاري االكتتاب في األسھم المتبقیة من المرحلة األولى، وفقا

للبیان.وفي وقت سابق، قالت شركة أرابیا إنھ تم تغطیة اكتتاب المرحلة  
ملیون  ٧٢٦بالمائة بعدد  ٧٥٫٥٥األولى لزیادة رأس المال المصدر بنسبة 

في سھم.وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة آرابیا إنفستمنتس ھولدنج 
 ١٤٤٫١٧أغسطس على زیادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 

ملیون  ٢٨٨٫٣٣ملیون جنیھ، بزیادة قدرھا  ٤٣٢٫٥ملیون جنیھ إلى 
 ٣٠ملیون سھم بالقیمة األسمیة للسھم الواحد  ٩٦١٫١جنیھ، موزعة على 

ً، باإلضافة إلى مصاریف اإلصدار قدرھا  قرش للسھم   ٠٫١٤قرشا
ً على  ٢٨٨٫٣٣سمال الشركة الواحد.ویبلغ رأ   ٤٨٠٫٥ملیون جنیھ، موزعا

ً للسھم. ٣٠ملیون سھم، بقیمة اسمیة    المصدر: مباشرقرشا

  ملیون من أسھم المتضررین من الشطب   ٦٫٥السویس لألكیاس تشتري  
أعلنت إدارة البورصة لجمیع المتعاملین، أنھ تم بجلسة الیوم  

) المصدرة SBAGلألكیاس (تنفیذ شراء شركة السویس  ٠٥/٠٦/٢٠١٩
جنیھ لكل سھم بقیمة  ٢٦٫٠١سھم من أسھمھا بسعر  ٢٥٢،٧٣٦لعدد 

جنیھ، وذلك بتنفیذ شراء الشركة المصدرة ألسھم   ٦،٥٧٣،٦٦٣إجمالیة 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ٨٫١٢    ١١٫٩٩  المالیة والصناعیة المصریة 
   ٦٫٠٣    ٤٫٩٢  رایة 

  ٥٫٩١    ٤٫١٢  ایجیفرت 
  ٥٫٧١    ١٤٫٨٢  المشروعات الصناعیة والھندسیة 

  ٥٫٣٣    ٣٫١٦  لیسیكو مصر 

 

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

 -١٠٫٦٢    ٩٤٫٥٠   االسكندریة لالدویة
 -٩٫٩٠    ٨٫١٠  رایة لخدمات مراكز االتصاالت 

 -٦٫٣٣    ٦٫٥١  اسمنت طرة 
 -٦٫٢٩    ٧٫٠٠  زھراء المعادي 

 -٥٫٩١    ٧٫٠٠  مصر لصناعة الكیماویات 

  

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

  ١٢٫٠٠    ٧٥،٧٦٢،٢٧٢  حدید عز 
  ٥٫٣٢    ٥٩،٤٣٦،٩٤٨  مدینة نصر لالسكان 

  ٧٩٫٨٩    ٤٦،٥٦٤،٩٤٤  البنك التجاري الدولي 
  ٠٫٦٢    ٣٢،٤٧٢،٧٨٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٢٫٤٦    ٣٠،٣١٥،٣٥٠  القلعة 

  

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

  ٠٫٦٢    ٥٢،٠٥٠،٢٩٩  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٧    ٣٨،٨٧٣،١٣٦  بورتو القابضة 

  ٢٫٤٦    ١٢،٣٠٣،٤٣٥  القلعة 
  ٢٫١٠    ١٢،٢٩٦،٠٤١  بالم ھیلز 

  ٥٫٣٢    ١١،٠٦١،١٩٧  مدینة نصر لالسكان 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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المتضررین من قرار الشطب االختیاري.جدیر بالذكر أن إدارة البورصة 
الخاصة قد أعلنت لجمیع المتعاملین أنھ تقرر فتح سوق الصفقات 

)OPR وحتى نھایة جلسة تداول  ١٤/١٠/٢٠١٩) بدایة من جلسة تداول
لتسجیل أوامر البیع و الشراء  على أسھم الشركة وذلك   ٢٧/١٠/٢٠١٩

جنیھ للسھم.على جمیع شركات السمسرة تسجیل أوامر البیع  ٢٦٫٠١بسعر 
) على أن تكون OPRوالشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (

) وكذلك بالنسبة ألوامر حجز OPENمفتوحة المدة ( جمیع األوامر 
الكمیات المسجلة، كما یجب مراعاة عدم القیام بأي تعدیالت على أكواد  
العمالء البائعین تؤدي إلى إیقافھا وذلك حتى تمام تنفیذ الصفقة.على 
شركات السمسرة مراجعة أوامرھا من خالل شاشات متابعة األوامر 

على أن تقوم الشركات   ٢٧/١٠/٢٠١٩تداول  بالنظام قبل نھایة جلسة
بإجراء أي تعدیالت في أوامرھا قبل نھایة ھذا الموعد ولن یسمح بإجراء  
أي تعدیالت على بیانات األوامر بعد نھایة ھذا الموعد.على جمیع شركات  
السمسرة والمتعاملین االلتزام بكافة قواعد القید واإلفصاح المعمول بھا في 

قواعد عملیة المقاصة والتسویة وقواعد عمل صندوق   البورصة ومراعاة
  ضمان التسویات. 

عامر القابضة: سلطة مختصة خاطبت المجموعة لوقف األعمال  
  بمشروع بورتو ھلیوبولیس

ً بمشروع بورتو  أعلنت مجموعة عامر القابضة، توقف األعمال مؤقتا
الشركات التابعة إحدى  -ھلیوبولیس التابعة لدلمار للتنمیة السیاحیة

وأفادت المجموعة في بیان للبورصة الیوم، أنھ تم مخاطبتھا من .لھا
ً لحین اعتماد ومراجعة الدراسة  السلطة المختصة بوقف األعمال مؤقتا
المروریة للمشروع والتي قدمتھا المجموعة بالفعل.وأشارت عامر أن ھذه  

ة كبرى المكاتب  الدراسة أعدت وفقا للمحددات الھندسیة القیاسیة بمعرف
االستشاریة المتخصصة.وأكدت المجموعة على كفاءة مشروعھا مروریا 
بامتیاز ومواكبتة مع مایجري من تطویر عمالق وغیر مسبوق لمداخل 
ومخارج مصر الجدیدة.وعبرت عن سعادتھا بأن تكون الدولة متنبھة 

 ١٠الستیفاء كافة المشروعات الجدیدة للشروط المروریة المتمیزة.وفي 
أكتوبر الجاري، قالت مجموعة عامر القابضة، إنھ تم تغییر اسم مشروع  
بیكادلي ھلیوبولیس المملوك للشركة التابعة “دلمار للتنمیة السیاحیة” إلى 
بورتو ھلیوبولیس.وأضافت، أنھ تم الحصول على التراخیص الالزمة 
وفتح باب الحجز لمبیعات المشروع.وأعلنت المجموعة في أغسطس  

ملیارات   ٣ي، أنھا تستعد إلطالق المشروع بتكلفة استثماریة تبلغ الماض
جنیھ.وأضافت أن المشروع یقع بمحافظة القاھرة في منطقة مصر الجدیدة  

ألف متر.یشار إلى أن القوائم المالیة لمجموعة عامر  ٢٧على مساحة 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الستة  ٢٥٫٤٢القابضة أظھرت أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ  ٥٥، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩المنتھیة في یونیو  أشھر 
.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٨بالفترة المقارنة من 

ملیون جنیھ بالفترة  ٨٠٢ملیون جنیھ، مقابل ایرادات بلغت  ٦٩١٫٧
  حابىالمصدر: .٢٠١٨المقارنة من 

  

  
  

ُطلق المرحلة األولى من الشقق السكنیة بمشروع سودیك   سودیك ت
  ایست 

سودیك   -أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمیة واالستثمار 
)OCDI عن إطالق المرحلة األولى من الشقق السكنیة بمشروع(

سودیك ایست، وھو أحدث المشروعات متعددة االستخدامات التابعة  
ً من المباني  للشركة في منطقة شرق القاھر  ة.تضم ھذه المرحلة عددا

السكنیة ذات الكثافة المنخفضة والمكونة من خمسة طوابق، مع  
إطالالت مفتوحة لكل شقة، حیث تم تصمیمھا حول متنزه مفتوح  

متر مربع تتخللھا مشایات ممیزة تربط بین المباني.   ٤٠٠٠بمساحة 
صل الى  في الوقت نفسھ یتمتع التصمیم الداخلي للشقق بكفاءة ت

، مما یعمل على تعظیم االستفادة من المساحة الداخلیة. تم  ٪٩٢
تصمیم المجمع السكني لالستمتاع بالحیاة في األماكن الطبیعیة  
المفتوحة، مع تعزیز الشعور باالنتماء بین القاطنین في ھذا المجتمع  
السكني المتمیز، وكذلك االستفادة من مجموعة كبیرة من الخدمات  

ً على ذلك، یقول نبیل  المقدمة ضم ن المشروع األكبر.وتعلیقا
عماشھ، رئیس القطاع التجاري وقطاع العملیات في الشركة: "تم  
تصمیم المشروع بھدف تلبیة الطلب المتزاید للباحثین عن ھذه  
النوعیة من أسلوب الحیاة العصرى والعملى في منطقة شرق  

الجدیدة یمثل  القاھرة. مشروع سودیك ایست بموقعھ في ھلیوبولیس 
ً وبأسعار تنافسیة مقارنة باألسعار المرتفعة بمنطقة  ً متمیزا بدیال
القاھرة الجدیدة والتي تقع على بُعد دقائق معدودة ، كما أنھ مالئم  
لألزواج والعائالت الشابة الحریصین على فرصة االنضمام  
ّ ھذا المشروع   للمشروع في مراحلھ األولى. ولذا یمكننا القول أن

ة جدیدة وفعلیة لمنطقة شرق القاھرة."ویضیف عماشھ: "من  بدای
المخطط أن تكون سودیك ایست ھي المشروع التوأم لسودیك  
ویست، المشروع الرائد في منطقة غرب القاھرة والذي یضم أكثر  

ساكن وآالف الزوار كل یوم ویُمثل تجربة نادرة   ١٥،٠٠٠من 
و ما أصبح عالمة  ألسلوب الحیاة المدنیة المعاصرة المتطورة وھ

ّنت   ممیزة لمشروعات سودیك."جدیر بالذكر أن سودیك قد دش
العمل في مشروع سودیك ایست العام الماضي، وذلك بعد اإلطالق  
الناجح ألولى مراحلھ والمكونة من منازل عائلیة منفردة والتى  

ملیار جنیھ. منحت الشركة منذ ذلك الحین   ٢حققت مبیعات بلغت 
ا تزید قیمت ً ملیون جنیھ  ٣٠٠ملیون جنیھ، منھا  ٨٨٠ھا عن عقود

مدفوعة بالفعل للمقاولین. جمیع المراحل التي تم إطالقھا قید  
ً، ووضع   ٦٥٥اإلنشاء.یشغل مشروع سودیك ایست مساحة  فدانا

مخططھ العام مكتب ساساكي األمریكي، ویمثل سودیك ایست  
ً ومتعدد االستخدامات وتشكل المساحات ا ً متكامال لمفتوحة  مشروعا

من مساحتھ االجمالیة. یتم تطویر سودیك ایست   ٪٨٤والخضراء 
بالشراكة مع شركة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر، ویشغل  

ً بین طریقین سریعین ھما القاھرة ً استراتیجیا -المشروع موقعا
دقائق بالسیارة   ١٠االسماعیلیة، ویبعد حوالي -السویس والقاھرة

ً بشبكة الطرق الجدیدة  من العاصمة اإلداریة الجد یدة مستفیدا
واالستثمارات الھائلة التي تم ضخھا في تحدیث البنیة التحتیة 

  للمنطقة. 

  

   



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  ٢٠٢٠-٢٠١٩في الربع األول من  ٪٥٫٦نمو اإلقتصاد المصرى 

االثنین إن نمو قالت وزیرة التخطیط ھالة السعید لتلفزیون سكاي نیوز یوم 
بالمئة في الربع األول من السنة المالیة  ٥٫٦االقتصاد المصري بلغ 

بالمئة قبل عام.وفي یولیو الماضي، قال رئیس   ٥٫٣مقابل  ٢٠٢٠-٢٠١٩
  ٥٫٦الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي اإلجمالي نما 

دولي یوم  .وتوقع صندوق النقد ال ٢٠١٩-٢٠١٨بالمئة في السنة المالیة 
ً بدعم من إنتاج  األثنین أن یظل معدل النمو االقتصادي في مصر قویا
الغاز وانتعاش السیاحة. وقال الصندوق في تقریر افاق االقتصاد اإلقلیمي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا ، إن التوقعات تشیر إلى أن النمو 

ى المتوسط  في معظم البلدان بوجھ عام سیكون أقل من مستو ٢٠١٩في 
ً في الفترة من  . وتوقع الصندوق، ھبوط  ٢٠١٥ – ٢٠٠٠الذي كان سائدا

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا  
لیصل إلى  ٢٠١٩وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط ھبوطا طفیفا في 

في باكستان  ، مدفوعا في الغالب بالھبوط ٢٠١٨في  ٪ ٤٫٣مقابل  ٪٣٫٦
والسودان. وتابع :”باستثناء باكستان والسودان من المتوقع ارتفاع نمو 
إجمالي الناتج المحلي الحقیقي في بقیة بلدان المنطقة ارتفاعا طفیفا في 

”. وفي منتصف الشھر الجاري، توقع صندوق  ٪٤٫٤لیصل إلى  ٢٠١٩
،  ٢٠٢٤بالمائة في  ٦النقد ارتفاع معدل نمو االقتصاد المصري إلى 

ً أن یسجل النمو    المصدر: أموال الغد.٢٠١٩بالمائة بنھایة  ٥٫٥متوقعا

  روشتة صندوق النقد لمصر للحفاظ على زخم النمو االقتصادي 
ً بوتیرة أسرع لیصبح من أعلى المعدالت على مستوى  "مصر تحقق نموا
المنطقة"، ھكذا وصف صندوق النقد الدولي نمو االقتصاد المصري في 

ءات الحاسمة على صعید السیاسات االقتصادیة.وأشار ظل اإلجرا
الصندوق في تقریر آفاق االقتصاد اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  
أفریقیا الصادر الیوم االثنین، إلى شروط استمرار زخم النمو االقتصادي 
في مصر.وفي منتصف الشھر الجاري، توقع صندوق النقد ارتفاع معدل  

ً أن یسجل النمو ٢٠٢٤بالمائة في  ٦صري إلى نمو االقتصاد الم ، متوقعا
.وخالل الشھر الجاري، أعلن مجلس الوزراء  ٢٠١٩بالمائة بنھایة  ٥٫٥

خالل العام المالي  ٪٧المصري، أن بالده تستھدف معدل نمو یصل إلى 
ً لتحقیق   ً أساسیا المقبل.ویرى الصندوق أن االستقرار االقتصادي یعد شرطا

ى مع توفیر فرص العمل.وقال الصندوق إن مصر تحتاج النمو طویل المد
ألف فرصة خالل العام على األقل الستیعاب الداخلین  ٧٠٠إلى توفیر 

الجدد إلى سوق العمل كما ھو متوقع مع الزیادة السكانیة السریعة 
فیھا.وخالل الشھر الجاري، قال وزیر القوى العاملة المصري، إن معدل  

بالمائة في  ٧٫٤إلى  ٢٠١٣بالمائة في عام  ١٣٫٩البطالة انخفض من 
.وتوقع صندوق النقد الدولي أن یظل معدل النمو االقتصادي في ٢٠١٩

ً بدعم إنتاج الغاز وانتعاش السیاحة، وذلك على الرغم من  مصر قویا
توقعات النمو لمعظم البلدان خالل العام الجاري التي تشیر إلى أنھ سیكون 

ً في الفترة من  أقل من مستوى المتوسط الذي  - ٢٠٠٠كان سائدا
ً في مصر ٢٠١٥ .وأشار التقریر إلى أن تحقیق النمو بوتیرة سریعة مؤخرا

ً بانتعاش السیاحة وإنتاج الغاز الطبیعي.وذكر صندوق النقد:   جاء مدفوعا
"من أجل الحفاظ على زخم النمو تركز مصر بشكل متزاید على تجاوز 

رة طویلة والتي تحول دون النمو في المعوقات الھیكلیة القائمة منذ فت
قطاعات أخرى".وتابع: تتمثل أولى الخطوات المھمة في إصالحات  
تخصیص األراضي الصناعیة والمنافسة والمشتریات العامة وتحسین 
الحوكمة.ولفت الصندوق إلى أن التحول إلى اقتصاد سوقي یتسم بالشفافیة 

  
  أشھر  ٩ملیون دوالر خالل   ٦٦٩عجز المیزان التجاري ینخفض 

ارتفعت الصادرات المصریة غیر البترولیة خالل التسعة أشھر األولى 
ملیون دوالر  ٢٠١ملیار و ١٩حیث سجلت  ٪٣من العام الجاري بنسبة 

ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام  ٧٠٨ملیار و ١٨ارنة بنحو مق
الماضى.ووفق بیان وزارة التجارة والصناعة، شھدت الواردات 

ً مسجلة  ً طفیفا ملیار  ٥٢ملیون دوالر، مقابل  ٣٩٩ملیار و  ٥٢انخفاضا
ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى بقیمة  ٥٧٥و 

ون دوالر.وأوضح التقریر أن الزیادة في حجم ملی ١٧٦انخفاض بلغت 
ً على انخفاض العجز في المیزان التجاري  الصادرات انعكست إیجابیا

ملیون دوالر عن نفس الفترة من العام  ٦٦٩والذي تراجع بقیمة بلغت 
الماضي، وأرجع التقریر ھذا االنخفاض نتیجة لجھود الوزارة فى دعم 

یل المستورد وذلك فى إطار خطتھا المنتج المحلى واحاللھ محل المث
لتعمیق التصنیع المحلى والنھوض بالتجارة الخارجیة.وقال المھندس 
إسماعیل جابر، رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

ً خالل الـ ٤أن  ً ملموسا شھر األولى من  ٩قطاعات تصدیریة حققت نموا
ات النسیجیة حیث سجلت العام الجاري تضمنت صادرات قطاع المنتج

ملیون دوالر  ٣٣٥ملیار و ٢ملیون دوالر مقابل  ٥٧١ملیار و ٢نحو 
.كما سجلت  ٪١٠محققة زیادة نسبتھا  ٢٠١٨خالل نفس الفترة من عام 

ملیون دوالر مقارنة بملیار  ٨٧٣صادرات الصناعات الھندسیة ملیار و 
زیادة محققة  ٢٠١٨ملیون دوالر خالل نفس الفترة من عام  ٧٢٢و

 ٢٦٨.كما سجلت صادرات قطاع المالبس الجاھزة ملیار و ٪٩نسبتھا 
ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ١٨٠ملیون دوالر مقابل ملیار و

ملیون  ٣٩٢.كما سجل القطاع الطبي ٪٧بزیادة نسبتھا  ٢٠١٨عام 
عن نفس الفترة من العام  ٪ ٣ملیون دوالر بزیادة  ٣٨٢دوالر مقابل 

جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشید الواردات خاصة الماضي.وأشار 
 ً تلك التي لھا مثیل محلى وإحالل المنتج المحلى محل المستورد، الفتا

ً تضمنت  ٤إلى أن ھناك  ً ملموسا قطاعات شھدت وارداتھا إنخفاضا
حیث  ٪٢٨قطاع المنتجات الجلدیة الذى إنخفضت وارداتھ بنسبة 

ملیون دوالر خالل نفس  ٧٨و ملیون دوالر مقارنة بنح ٥٦سجلت 
الفترة من العام الماضى.وحققت واردات مواد البناء نسبة انخفاض 

ملیار و  ٩ملیون مقارنة بـ ٩٣٩ملیار و  ٧حیث سجلت  ٪١٤بلغت 
ملیون خالل نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات  ٢٠٩

ملیار  ٩حیث سجلت  ٪٧المنتجات الكیماویة نسبة إنخفاض بلغت 
ملیون دوالر  ٣٦٨ملیارا و ١٠ملیون دوالر مقارنة بـنحو  ٦٠٨و

خالل نفس الفترة من العام الماضى.وأضاف أن واردات قطاع 
 ١٤٩حیث سجلت  ٪٥الحاصالت الزراعیة حقق نسبة انخفاض بلغت 

ملیون دوالر، وحققت واردات قطاع األثاث  ١٥٧ملیون دوالر مقابل 
ملیون دوالر مقارنة  ٢٣٥ار وحیث سجلت ملی ٪٧نسبة إنخفاض بلغت 

دول إستحوذت  ٦ملیون دوالر.وقال جابر، إن ھناك  ٣٢٩بنحو ملیار و
من اجمالى الصادرات المصریة شملت الوالیات  ٪٣٧أسواقھا على 

ملیون دوالر واإلمارات بقیمة  ٦٣٦المتحدة األمریكیة بقیمة ملیار و
بقیمة ملیار  ملیون دوالر والمملكة العربیة السعودیة ٤١٤ملیار و

ملیون دوالر وایطالیا  ٢٣٢ملیون دوالر وتركیا بقیمة ملیار و ٢٩٥و
ملیون دوالر.وحول أھم  ٧٢٩ملیون دوالر وبریطانیا بقیمة  ٩٩٤بقیمة 

دول  ٦الدول المصدرة للسوق المصري، أشار جابر الي ان ھناك 
من إجمالى الواردات المصریة من الخارج  ٪٤٦استحوذت على نسبة 

ملیون دوالر والوالیات المتحدة  ٧٦ملیار و  ٩الصین بقیمة  شملت



 

 

مواتیة لتنمیة القطاع   یقتضي توسیع اإلصالحات وتعمیقھا لتوفیر بیئة
الخاص.ویرى الصندوق، أنھ یتعین على مصر مواصلة بذل الجھود  
لتحسین مناخ األعمال، والتصدي للفساد، وتقلیص دور الدولة في 
االقتصاد.وقال صندوق النقد الدولي، إن اإلجراءات الحاسمة التي اتخذتھا  

ادي، مصر على صعید السیاسات ساھم في تحقیق االستقرار االقتص
وتحقق النمو بوتیرة أسرع لیصبح من أعلى المعدالت على مستوى 
المنطقة.وأشار الصندوق إلى تقلیص مصر خالل فترة البرنامج للعجز في 
الحساب الجاري والمالیة العامة، وازدادت االحتیاطیات الدولیة، 

،  ٢٠١٨وتراجعت معدالت الدین العام والتضخم والبطالة.وفي سبتمبر 
البترول طارق المال إیقاف استیراد الغاز المسال وتحقیق   أعلن وزیر 

االكتفاء الذاتي من الغاز الطبیعي.وبلغت كمیة الغاز المسال المصدر من 
ملیار قدم من  ١٧٢٫٨نحو  ٢٠١٩-٢٠١٨مصانع اإلسالة "إدكو" خالل 

شحنة.وتشھدت السیاحة المصریة انتعاشة خالل الفترة األخیرة،   ٤٥خالل 
) بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨إیراداتھا العام المالي الماضي (حیث ارتفعت 

بالمائة على أساس سنوي.یشار إلى أن مصر حققت في التقریر  ٢٨٫٣
األخیر لمنتدى االقتصاد العالمي للتنافسیة، رابع أعلى معدل نمو في األداء  
بمؤشر تنافسیة السفر والسیاحة، واألعلى في منطقة الشرق األوسط  

وقت سابق، أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن  وشمال أفریقیا.وفي 
االقتصاد المصري جاھز الستیعاب استثمارات مباشرة بوتیرة أعلى خالل  
الفترة الحالیة.وتنفذ مصر برنامج إصالح اقتصادي مع صندوق النقد  

ملیار دوالر  ١٢، یضمن حصول الحكومة على ٢٠١٦الدولي منذ نوفمبر 
البرنامج تخفیض دعم الطاقة الكھرباء   على مدى ثالث سنوات، ویشمل

والمنتجات البترولیة، وزیادة اإلیرادات الضریبیة، وضبط الموازنة العامة 
  مباشرلمصدر: اللدولة.

  "المطاحن" الكویتیة تعتزم دخول السوق المصري 

كشف الرئیس التنفیذي لشركة مطاحن الدقیق الكویتیة عن خطط الشركة 
ً إلى التوسعیة وآلیة عملھا في  السوق المحلي واألسواق الخلیجیة، مشیرا

نیة "المطاحن" دخول السوق المصري الذي وصفھ بالواعد.وقال مُطلق  
ً على دراسة إمكانیة السوق، إن منتجاتنا  الزاید لـ"األنباء": "نعكف حالیا
جیدة وقابلة للتسویق في السوق المصري وھناك من المنتجات التي 

لزاید: "إن سعینا دؤوب ونحاول في الوقت  تستطیع التنافس".وتابع ا
الراھن المشاركة بالمعارض المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة ونسعى خالل  
فترة وجیزة الدخول إلى السوق المصري الواعد".وأضاف بأن "المطاحن" 

ً   ٥٨تعمل طوال  ً على تحقیق األمن الغذائي في الكویت، وتعكف دائما عاما
ً لركائز  األمن الغذائي األربع وھي التوفیر وإمكانیة على العمل وفقا

الوصول واالستخدام واالستقرار.وأوضح أن الشركة متواجدة وبقوة على 
الخارطة الصناعیة والتجاریة للكویت فھي من ناحیة تمتلك العدید من 
ً من المنتجات لتعزیز األمن الغذائي وسد  ً ھائال المصانع، وتنتج كما

اید بعض أسباب تأخر استخدام تطبیق توصیل حاجات المستھلك.وأبدى الز 
المنتجات الى العمیل، حیث رأى أن عملیة التوصیل ستكلف المستھلك  
ً وھو   المزید من التكالیف.وأشار إلى أن عملیة التوصیل قد تستغرق وقتا
ما من شأنھ عدم وصول المنتجات طازجة إلى ید العمیل، ولھذا تسعى 

ً إلى إیجاد من  افذ لبیع منتجاتھا بكل مناطق  "المطاحن" دائما
ً عن تعاون  الكویت.وأضاف: "نحن نؤمن بالشراكات وھو ما أثمر مؤخرا
بمجال تحقیق األمن الغذائي، مع وزارة التربیة، الھیئة العامة للغذاء  
والمطاحن، ناتجھ منتجات سلیمة بمعاییر مدروسة".یذكر أن تأسیس شركة 

، وذلك  ١٩٦١ستقالل الكویت عام مطاحن الدقیق الكویتیة ارتبط بتاریخ ا
 مباشرالمصدر:بھدف تعزیز األمن الغذائي في البالد.

 ١٤٧ملیار و  ٣ملیون دوالر والمانیا بقیمة  ٨٧٢ملیار و  ٣بقیمة 
ملیون دوالر وروسیا بقیمة  ٣١٢ملیار و ٣ملیون دوالر وإیطالیا بقیمة 

ملیون  ٢٦٥ملیار و  ٢ملیون دوالر وتركیا بقیمة  ٤٢٧ملیار و  ٢
  حابىالمصدر: دوالر .

كشفا خالل العام المالى الماضى وإعالن اكتشافین  ٦٠البترول: 
  جدیدین قریبا

أكد المھندس عابد عز، رئیس الھیئة العامة للبترول، أنھ تم الكشف عن 
استكشافا جدیدا خالل العام المالى الماضى فى مجالى البترول  ٦٠

اكتشافین جدیدین، األول والغاز، موضحا أنھ سیتم اإلعالن قربیا عن 
لشركة "إینى" بمنطقة خلیج السویس، والثانى لشركة "بترو جاف" فى 
سیناء.جاء ذلك ردا على استفسار النائب مصطفى سالم، وكیل لجنة 
الخطة والموازنة بشأن توصیة اللجنة بإعادة النظر فى بعض 

ُدر عائد  مناسب  االستثمارات المالیة المُوجھة لبعض الشركات التى ال ت
لتلك االستثمارات، وسرعة إجراء الدراسات الالزمة لتحدید الجدوى 
االقتصادیة لھا.وأشار عابد إلى وجود خطة لتطویر وتحدیث ورفع 
كفاءة معامل تكریر البترول القدیمة، مؤكدا أن ھناك خطة طموحة فى 

معامل تكریر قدیمة شبھ متھالكة  ٧ھذا الملف خاصة وأن ھناك 
منخفض القیمة ولذلك سیتم تطویر ورفع كفاءة المعامل  والمنتج منھا 

السبع، باإلضافة إلى أنھ تم إنشاء شركات جدیدة منھا شركة القاھرة 
مالیین  ٤ملیون دوالر وتنتج  ٤٠٠ملیار و ٤لتكریر البترول بتكلفة 

ألف طن سنویا، كما تم إنشاء شركة أسیوط وستبدأ إنتاجھا فى  ٢٠٠و
بالنسبة لوحدة إنتاج البنزین، كما تم إنشاء  ٢٠٢٠الربع األول من عام 

شركة البحر األحمر.وأضاف أن كافة الشركات التابعة للھیئة أصبحت 
شركة تابعة وجمیعھا حققت  ٢٤تحقق أرباح، موضحا أن الھیئة تمتلك 

ملیار  ٢١من قیمة ھذة االستثمارات والبالغة  ٪١٨٫٦أرباحا بنسبة 
تمت تصفیة شركتین لعدم الجدوى ملیون جنیھ، موضحا أنھ  ٥٠٠و

االقتصادیة منھما، حیث أن الھیئة كان تتكلف خسائر ضخمة بسبب تلك 
الشركات، ولذلك تم اتخاذ قرار التصفیة.جاء ذلك خالل اجتماع لجنة 
الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة 

، لتوصیات اللجنة التى وردت مدى تنفیذ الھیئة المصریة العامة للبترول
بتقریرھا العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والھیئات 
العامة االقتصادیة والھیئة القومیة لإلنتاج الحربى للسنة المالیة 

  المصدر: الیوم السابعفیما یخص الھیئة. ٢٠١٧/٢٠١٨

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ینایر ٣١األوروبي یوافق على تمدید البریكست حتى رسمیاً.. االتحاد 

وافق قادة االتحاد األوروبي على تمدید الموعد النھائي للبریكست لمدة  
، وھو ما یعني أن المملكة المتحدة لن  ٢٠٢٠ینایر  ٣١ثالثة أشھر حتى 

تغادر عضویة االتحاد یوم الخمیس المقبل.وكتب رئیس المجلس األوروبي 
ي تغریدة عبر حسابھ الرسمي على "تویتر" یوم اإلثنین،  "دونالد تاسك" ف

اتفقوا على أنھم سوف یقبلون طلب   ٢٧أن دول االتحاد األوروبي الـ
ینایر  ٣١المملكة المتحدة بشأن تمدید موعد البریكست حتى 

.وأضاف أنھ من المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على القرار من ٢٠٢٠
س وزراء بریطانیا بوریس جونسون خالل إجراء كتابي.ورغم توصل رئی

إلى صفقة تنظم شكل العالقة بین االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة بعد  
لكن  –أكتوبر الجاري  ٣١والتي كان یطمح إتمامھا یوم  –عملیة الخروج 

البرلمان قرر تأجیل البت في إقرار ھذه الصفقة.وقال جونسون إنھ سیضع  
أمام البرلمان في وقت الحق من  مقترح الدعوة النتخابات عامة 

ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الجنیھ  ١٠:٤١الیوم.وبحلول الساعة  صباحا
بالمائة لیسجل  ٠٫١اإلسترلیني مقابل الدوالر األمریكي بأكثر من 

  مباشرالمصدر: دوالر. ١٫٢٨٤٦

 ترامب: قد نوقع االتفاق الجزئي مع الصین قبل الموعد المحدد 
األمریكي دونالد ترامب إنھ المرجح التوقیع على االتفاق  قال الرئیس 

 ً ً معینا التجاري الجزئي مع الصین قبل الموعد المحدد، لكنھ لم یذكر وقتا
لذلك.ومن المقرر أن یتم توقیع المرحلة األولى من الصفقة التجاري بین 
أكبر اقتصادین في العالم خالل لقاء ترامب مع نظیره الصیني في الشھر 

قبل على ھامش منتدى التعاون االقتصادي لدول آسیا والمحیط الھادي الم
في تشیلي.وذكر الرئیس األمریكي للصحفیین قبل مغادرتھ في زیارة إلى 
شیكاغو، الیوم اإلثنین: "نتطلع على األرجح إلى أن نوقع على جزء كبیر 
ا من الصفقة التجاریة مع الصین قبل الجدول الزمني، وسوف نسمیھا   ً جد
ا".وفي الشھر الجاري، أعلن الرئیس   ً المرحلة األولى ولكنھا جزء كبیر جد
األمریكي توصلھ التفاق بأن المرحلة األولى من الصفقة التجاریة مع  
الصین تتضمن معالجة مخاوف سرقة الحقوق الفكریة والخدمات المالیة 
باإلضافة إلى شراء بكین لكمیات كبیرة من المنتجات الزراعیة 

یة.وأكد واشنطن یوم الجمعة الماضیة أنھا على وشك اإلنتھاء من األمریك
بعض أجزاء الصفقة التجاریة األولیة مع الصین.وأوضح ترامب أن  
المرحلة األولى من الصفقة التجاریة سوف تھتم بالمزارعین األمریكیین 
ا بالكثیر من االحتیاجات المصرفیة.وتابع الرئیس األمریكي:   وستعتني أیضً

نحن على وشك أن أقول من الممكن توقیع االتفاق قبل الموعد  "لذلك 
  مباشرالمصدر:  المحدد بوقت قلیل، ربما قبل الموعد المحدد بكثیر".

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,708.00  0.18% السعودیة 

 DFMGI 682.00 -0.92%  دبي
 ADI 7,785.00 -1.36% ابوظبي
 MARKET-IXP 11,747.00 1.03% الكویت 

 BSEX 5,766.90 -0.15% البحرین 
 GENERAL 33,950.00 0.26% قطر 

 MASI 49,517.00 1.35% المغرب 
 TUN20 148.00 -1.33% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,090.72  0.49% أمریكا 
 S&P 500 3,039.42  0.56% أمریكا 
 NASDAQ 8,325.99 1.01% أمریكا 

 FTSE 100 7,331.28 0.09% لندن 
 DAX 12,941.71  0.37% أمانیا 

 Nikkei 225 22,974.13  0.47% الیابان 
 %0.00 1,495.07 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.34- 61.47 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.48- 55.54 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  البركة مصر بنك 
  ٢٠١٩/ ٣١/١٠  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  أصلــي 

 

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

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

  ٢٠١٩/ ٢٠/١١  ٢٠١٩/ ١٧/١١  جنیھ للسھم  ٠٫٦٠٠  مطاحن ومخابز شمال القاھرة 
  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   لمقاوالت حفر االبار العربیة 

  

  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   للصوامع والتخزین العامة   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   عادیة غیر    مصر  - بنك االتحاد الوطنى   ٢٠١٩/ ٠٦/١١

فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات    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 79.9 0.90 6.53 584,676 46,564,944 83.10 53.60 38.11% (مصر) 

ایسترن   - الشرقیة 
 EAST 15.95 -1.36 2.74- 980,450 15,674,420 19.00 14.60 8.21% كومباني

مجموعة طلعت مصطفى  
 TMGH 10.00 1.01 0.81 2,031,697 20,321,564 12.17 8.70 5.68% القابضة 

القابضة المصریة  
 EKHO 1.38 0.73 28.49 190,954 261,577 1.59 1.03 5.67% الكویتیة

 SWDY 13.07 0.54 27.79- 1,165,369 15,365,541 19.09 11.56 4.84% السویدى الیكتریك 
المجموعھ المالیھ  
 HRHO 18.10 -1.04 20.27 531,326 9,690,414 20.60 13.25 4.39% ھیرمس القابضھ 

بنك كریدي اجریكول  
 CIEB 43.50 0.46 6.07 70,005 3,045,418 48.10 39.00 2.83% مصر 

 ETEL 11.10 0.91 11.83- 844,411 9,383,317 15.84 10.01 2.54% المصریة لالتصاالت 

 JUFO 8.40 1.33 25.33- 77,146 646,645 14.50 8.00 2.47% جھینة للصناعات الغذائیة 
مدینة نصر لالسكان  

 MNHD 5.32 2.50 20.72- 11,061,197 59,436,948 6.47 4.00 2.37% والتعمیر 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 CCAP 2.46 0.00 30.51- 12,303,435 30,315,350 4.30 1.92 2.24% اسھم عادیة - 
السادس من اكتوبر  

 OCDI 15.53 1.70 15.90 1,285,139 19,946,690 18.00 12.56 1.84%  - للتنمیھ واالستثمار

 ISPH 9.82 -2.48 3.73- 458,114 4,477,800 11.97 8.25 1.68% فارما ابن سینا 
القاھره لإلستثمار و  

 CIRA 13.00 0.00 49.43 148,118 1,924,927 13.60 6.61 1.62% التنمیة العقاریھ 

 CLHO 6.24 -1.11 35.95 1,302,255 8,143,281 7.06 3.53 1.60% شركة مستشفي كلیوباترا 

 PHDC 2.10 0.48 3.23- 12,296,041 25,940,648 3.00 1.72 1.50% للتعمیر بالم ھیلز 
مصر الجدیدة لالسكان  

 HELI 27.35 -0.15 49.95 516,087 14,168,870 29.20 14.70 1.49% والتعمیر 
اوراسكوم كونستراكشون  

 ORAS 101.00 0.99 14.41- 31,842 3,200,490 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
النساجون الشرقیون  

 ORWE 10.15 0.20 2.40- 58,522 597,430 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندریة للزیوت  

 AMOC 4.05 0.00 34.99- 414,022 1,682,992 7.50 3.55 1.19% المعدنیة 
سیدى كریر  

 SKPC 9.20 0.77 46.51- 577,828 5,318,085 22.75 8.00 1.13% للبتروكیماویات 
بایونیرز القابضة  
 PIOH 5.67 -1.22 7.35- 2,866,742 16,345,615 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالیة 

 ORHD 6.84 0.59 2.01- 2,763,823 19,203,974 7.94 4.37 0.88% اوراسكوم للتنمیة مصر 

 EMFD 2.98 -0.67 9.70- 631,497 1,897,361 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمیة

 ESRS 12.00 3.09 33.59- 6,305,341 75,762,272 22.20 7.74 0.77% حدید عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.62 -0.16 7.59 52,050,299 32,472,782 0.85 0.50 0.70% القابضھ 
المصریة للمنتجعات  

 EGTS 2.63 -1.50 50.98 437,091 1,155,011 3.25 1.63 0.57% السیاحیة 
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.80 -0.93 12.97 227,500 2,920,425 14.80 10.00 0.45% مصر  - األسالمي
الصناعات الكیماویة  

 EGCH 5.25 1.35 21.76- 969,219 5,109,792 7.45 4.40 0.36%  كیما  - المصریة  

 IRON 2.66 1.14 49.81- 1,125,372 3,004,793 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
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