
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

30/10/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,465.47 1.15% 10.97% 742,390,336 156,038,779 393,982,737,656 ( EGX 30مؤشر )

 2,078.79 0.86% -3.30% 830,967,424 214,387,946 469,278,166,834 ( EGX 50مؤشر )

 535.48 0.42% -22.82% 142,953,536 70,224,481 192,744,601,811 ( EGX 70مؤشر )

 1,427.51 0.95% -17.35% 885,343,872 226,263,260 586,727,339,467 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

هشام توفيق: أنهينا مراجعة عقد إدارة مصر الجديدة واختيار  ▪
 المستثمر يناير أو فبراير

 بورصة مصر تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال ثروة كابيتال ▪

 % 93أرباح العربية لألدوية الفصلية ترتفع  ▪

 جالكسو سميثكالين تتحول للخسائر في الربع األول  ▪

 أشهر 9عامالن يعززان نمو أرباح زهراء المعادي في  ▪

 أشهر..والشركة توضح السبب 9في  %47أرباح الدلتا للسكر تتقلص  ▪

الشرقية للدخان تراهن على السيجار والمعسل للتوسع في األسواق  ▪
 الخارجية

مليون  315رأسمالها المدفوع لـ عمومية جى آى جى للتأمين ترفع  ▪
 جنيه

وزير قطاع األعمال : قد نؤجل الطروحات الحكومية لما بعد االنتهاء  ▪
 من طرح أرامكو 

البنك الدولى: قانون حماية المنافسة المصرى قلل من الممارسات  ▪
 االحتكارية 

“الصناعات الكيماوية” تطالب بحماية قطاع الورق من المنافسة غير  ▪
 المنتجات المستوردة العادلة مع 

 المركزي: االنتهاء من دراسات تدشين العملة الرقمية العام المقبل  ▪

 بالتفاصيل.. خطة مصرية لتعزيز صادراتها إلى أفريقيا  ▪

 80المجتمعات العمرانية تعفي مستثمرين من فروق تسعير قيمتها  ▪
 مليون جنيه

 مطورون عقاريون: السوق يحتاج ألكثر من تخفيض التكلفة ▪

رئيس التنفيذي لبالك روك: العالم سيشهد ارتفاع أسواق األسهم في ال ▪
2020   

 واشنطن تبحث تمديد إعفاء بعض السلع الصينية من التعريفات  ▪

 الذهب يتراجع عالمياً مع ابتعاد المستثمرين عن األصول اآلمنة ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 99 76 6 

  

 انواع المستثمرين  
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; مصريين 
81.46%

;  عرب 
4.84%

;  أجانب
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 أخبار الشركات المقيدة 

هشام توفيق: أنهينا مراجعة عقد إدارة مصر الجديدة واختيار المستثمر  
 يناير أو فبراير 

االنتهاء من مراجعة  كشف هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، عن 
عقد إدارة وتطوير شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، مشيرا إلى  
اإلعالن من قبل الشركة عن موعد عقد الجمعية العمومية للموافقة على 
العقد، ومن ثمَّ بدء إجراءات طرح المناقصة.وأضاف الوزير، في  

لمصرية  تصريحاته للصحفيين على هامش مشاركته في مؤتمر الجمعية ا
البريطانية لألعمال، أن من المتوقع االنتهاء من اختيار المستثمر  
االستراتيجي الذي سيتولى إدارة الشركة خالل شهر يناير أو فبراير على 
أقصى تقدير.ورفض الوزير اإلفصاح عن أبرز بنود العقد، أو  

سنوات قابلة   7االشتراطات التي تم وضعها، إال أنه أوضح أن مدة العقد 
  -لم يحددها الوزير –لتجديد، وخالل فترة زمنية معينة من بداية التعاقد ل

سيتم تقييم نشاط الشركة وما لم يحقق المستثمر األهداف المنتظرة سيتم 
 حابىالمصدر: فسخ التعاقد.

 بورصة مصر تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال ثروة كابيتال 

تال القابضة لالستثمارات  قالت البورصة المصرية، إن شركة ثروة كابي 
 119.6المالية، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 

مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.وأوضحت   191.5مليون جنيه إلى 
البورصة في بيان اليوم الثالثاء، أنه جاٍر فحص المستندات لعرضها على 

امة العادية لشركة ثروة  لجنة القيد.وفي الشهر الماضي، أقرت الجمعية الع
مليون سهم مجاني  448.8كابيتال توزيع أسهم مجانية عن طريق إصدار 

جنيه.وأقرت الجمعية العامة غير  0.16بالقيمة االسمية للسهم البالغة 
مليون جنيه   191.5مليون جنيه إلى  119.6العادية زيادة رأس المال من 

مليون   119.69ركة مليون جنيه.ويبلغ رأسمال الش 718.18بزيادة 
 المصدر: مباشرقرشاً. 16مليون سهم، بقيمة اسمية  748.1جنيه، موزعاً على 

 %93أرباح العربية لألدوية الفصلية ترتفع 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية،  
 92.8، ارتفاع أرباحها بنحو 2020-2019خالل الربع األول من 

بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر،  
مليون جنيه خالل الثالثة   18.7وم الثالثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت ي 

مليون جنيه  9.7ية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت أشهر المنته
بالفترة المقارنة من العام الماضي.ولفتت الشركة إلى أنه تمت إعادة تبويب  
قائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية من الجهاز  
المركزي.وأرجعت الشركة نمو أرباحها الفصلية إلى ارتفاع قيمة المحقق  

نتاج عن العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة  من المبيعات واإل
مليون   105.6مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  125.6خالل الفترة إلى 

.وسجلت الشركة العربية لألدوية  2019-2018جنيه بالفترة المقارنة من 
والصناعات الكيماوية أرباحاً بعد الضرائب خالل العام المالي الماضي  

 2018 مليون جنيه منذ بداية يوليو  43.103(، بلغت 2019 - 2018)
مليون جنيه خالل الفترة نفسها   39.47، مقابل 2019حتى نهاية يونيو 

 المصدر: مباشر من العام المالي السابق له.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر  5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  10.00   4.51  ايجيفرت 

  10.00   10.12  سيدى كرير للبتروكيماويات

  9.96   14.91  اكرو مصر
  9.23   5.68  العبور لالستثمار العقارى 

  5.91   4.30  أموك

 

 السعر أسهم من حيث االنخفاض في  5اقل  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -10.00   0.05  عبر المحيطات للسياحة 

 -9.97   17.79  جالكسو سميثكالين

 -9.95   3.71  اإلسكندرية لألسمنت 

 -9.94   7.61  راية لخدمات مراكز االتصاالت 

 -9.72   21.00  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

   

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  2.56   104,604,800  القلعة 
  80.75   90,615,776  البنك التجاري الدولي

  10.12   78,384,760  سيدى كرير للبتروكيماويات
  13.40   77,962,968  السويدى اليكتريك

  12.07   61,497,500  حديد عز

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  كمية التداول السهم

  0.63   41,670,510  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.56   41,532,324  القلعة 
  0.66   22,895,055  بورتو القابضة

  2.13   19,380,391  بالم هيلز 
  0.36   17,873,998  العربية لالستثمارات 

 
  قيمة التداولأكبر خمس قطاعات من حيث 
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   جالكسو سميثكالين تتحول للخسائر في الربع األول

(،  BIOCسميثكالين )أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة جالكسو 
خالل الربع األول من العام الجاري تحولها للخسائر، على أساس  
سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الثالثاء، أنها حققت  

مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  7.55خسائر خالل الفترة بلغت 
في   مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ  22.07

االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت تكلفة المبيعات للشركة خالل الربع األول  
 222.695مليون جنيه، مقارنة بـ  232.967لتصل إلى  2019من 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  2018مليون جنيه خالل الفترة اذتها من 
لتصل إلى   2019فقد تحولت الشركة للخسائر خالل الربع األول من 

مليون جنيه خالل   20.703مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  15.418
العام المالي المنصرم له.يشار إلى أن جالكسو سميثكالين سجلت صافي  

 حتى نهاية ديسمبر 2018مليون جنيه منذ بداية يناير  49.92ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل العام السابق   115.18، مقابل 2018

مليار   1.62ت الشركة خالل العام الماضي لتسجل نحو له.وارتفعت مبيعا
.ولكن في  2017مليار جنيه خالل  1.45جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 

 987.59لتصل إلى  2018المقابل زادت تكلفة مبيعات الشركة خالل 
مليون جنيه في   904.14مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 

فقد تراجعت كذلك أرباح الشركة  ، 2018.وبشأن القوائم المستقلة لـ2017
مليون  106.83مليون جنيه، مقابل  37.12خالل العام الماضي لتسجل 

 المصدر: مباشر .2017جنيه أرباحاً خالل 

 أشهر  9عامالن يعززان نمو أرباح زهراء المعادي في 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 
 26.4، ارتفاع أرباحها بنسبة 2019ألولى من خالل التسعة أشهر ا

بالمائة على أساس سنوي، بدعم عاملين.وأوضحت الشركة في بيان 
مليون   110.2لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 

، مقابل أرباح  2019جنيه خالل الفترة من يناير الماضي حتى سبتمبر 
قارنة من العام الماضي.وأرجعت  مليون جنيه بالفترة الم 87.17بلغت 

الشركة نمو أرباحها إلى زيادة المبيعات وانخفاض مصروفات التمويل.  
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  58.7وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة  56.3نهاية يونيو الماضي، مقابل 
 المصدر: مباشر من العام الماضي.

 أشهر..والشركة توضح السبب 9في  %47الدلتا للسكر تتقلص  أرباح 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر خالل التسعة أشهر األولى  
بالمائة على أساس   47، تراجع أرباحها بنسبة 2019من 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الثالثاء، أنها 
الماضي   مليون جنيه خالل الفترة من يناير 153.5حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالفترة  287.8، مقابل أرباح بلغت 2019حتى سبتمبر 
المقارنة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  

مليار جنيه في الفترة المقارنة   1.5مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.8
جع األرباح إلى انخفاض متوسط أسعار  .وأرجعت الشركة ترا2018من 

بيع المنتجات النخفاض أسعار السكر بالبورصة العالمية.وحققت الشركة  
مليون جنيه، مقابل صافي   211.07صافي ربح خالل النصف األول بلغ 

 المصدر: مباشر مليون خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 255.81ربح بلغ 

 

الشرقية للدخان تراهن على السيجار والمعسل للتوسع في  
 األسواق الخارجية 

(،  EASTايسترن كومباني ) –تسعى شركة الشرقية للدخان  
لتطوير منتجاتها وإضافة أنواع جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها في  

إنتاج  السوق المحلية والخارجية.وتراهن الشركة على التوسع في 
أنواع جديدة ومتطورة من السيجار، والمعسل بنكهات مختلفة من  
أجل زيادة صادراتها وتعظيم إيراداتها وأرباحها.وتنتج الشركة  

عاًما، وتحتكر   99الشرقية للدخان، سجائر كليوباترا منذ نحو 
المصدر: .1920صناعة السجائر والدخان في مصر منذ تأسيسها في 

 مصراوي

  315ى للتأمين ترفع رأسمالها المدفوع لـ عمومية جى آى ج
 مليون جنيه 

  –وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جى آى جى للتأمين   
  300مليون جنيه بد?ً من  315مصر زيادة رأسمالها المدفوع إلى 

مليون جنيه حالياً.وقالت الشركة فى بيان لها، إن الجمعية العمومية 
يون جنيه من أرباح العام على  مل 15للشركة وافقت على توزيع 

مساهمى الشركة فى صورة أسهم مجانية يتم بموجبها زيادة  
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح بعد اعتماد الزيادة من 

مليون   300مليون جنيه بدالً من  315الجهات الرقابية 
جنيه.أضاف البيان، أن الجمعية العمومية وافقت كذلك على صرف  

مليون جنيه على مساهمى   75اح نقدية قدرها توزيعات أرب 
مليون  18.1الشركة، إضافة إلى توزيعات أرباح للعاملين بقيمة 

مليون  15جنيه.كما أقرت الجمعية زيادة االحتياطي العام بقيمة 
ماليين جنيه، فيما تقرر  9جنيه أخرى واالحتياطى القانوني بقيمة 

لمحققة إلى العام  مليون جنيه من أرباح العام ا 51.5ترحيل 
القادم.فى سياق متصل اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة  

، والتى  2019يونيو  30القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 
مليون   971مليار جنيه، مقارنة بـ  1.1أظهرت تجاوز األقساط 

  .ووفقاً للبيان%14جنيه تم تحقيقها العام السابق وبمعدل نمو تجاوز 
  370بلغ إجمالى التعويضات التى تم سدادها فعلياً لعمالء الشركة 

مليون جنيه فقط فى   300مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 
العام السابق، باإلضافة إلى دعم المخصصات الفنية لضمان حقوق  

مليون جنيه إضافية لتصل بنهاية العام إلى   25حملة الوثائق بمبلغ 
مليون 181.6يون جنيه.وبلغ صافى الربح المحقق مل 425ما قيمته 

مليون جنيه خالل العام   126جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 
المالى السابق، فيما بلغ فائض النشاط التأمينى خالل العام المالى  

مليون   155مليون جنيه، مقارنة مع  217نحو  2018-2019
، كما بلغ  %40جنيه محققة خالل الفترة المقابلة. بزيادة قدرها 

-2018مليار جنيه بنهاية العام المالى  1.12إجمالى االستثمارات 
مليون جنيه.وارتفع   137، محققاً عوائد استثمار تجاوزت 2019

  % 31مليون جنيه بزيادة قدرها  90فائض االكتتاب التأمينى إلى 
عن الفائض المحقق خالل السنة المقابلة، وتخطى إجمالى األصول  

عن العام السابق، فيما سجلت   %16نيه بزيادة قدرها مليار ج 1.6
القوائم المالية ارتفاعاً فى إجمالى حقوق المساهمين بما يتجاوز  

مليون جنيه فقط   481ماليين جنيه، مقارنة مع  603محققة  25%
 المصدر: جريدة البورصةخالل الفترة المقارنة.



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

األعمال : قد نؤجل الطروحات الحكومية لما بعد االنتهاء من  وزير قطاع 
   طرح أرامكو 

أكد هشام توفيق وزير قطاع األعمال أن برنامج الطروحات الحكومية “لم  
يتوقف ولكن هناك ظروف للسوق قد تعطل طرح الشركات“.وأشار  
الوزير في تصريحات خاصة لـ “العربية”، إلى وجود “شركتين جاهزتين 

ما أبو قير لألسمدة، واإلسكندرية لتداول الحاويات، ولكن للطرح ه
األسواق كلها تترقب طرح أرامكو السعودية كأكبر طرح شهدته األسواق  
في تاريخها“.كما أكد أنه من الوارد تأجيل الطروحات الحكومية المصرية  
لما بعد االنتهاء من طرح أرامكو.وكان توفيق قال الشهر الماضي، إنه من 

ع طرح حصة إضافية من شركة أبو قير لألسمدة أو شركة  المتوق
اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن برنامج الطروحات  
الحكومية.وأوضح أن طرح الحصص الحكومية يتوقف على أوضاع  
السوق، مؤكداً أنه جرى إرجاء أية طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية 

، بعد أن كان مقررا  2020ناير من برنامج الطروحات الحكومية حتى ي 
 المصدر: أموال الغد لها سبتمبر الماضي.

“الصناعات الكيماوية” تطالب بحماية قطاع الورق من المنافسة غير  
   العادلة مع المنتجات المستوردة

أكد د. شريف الجبلى رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن 
نتيجة تكدس المنتجات لعدم قدرة  قطاع الورق تتعرض الزمات عديدة 

المصانع على منافسة المنتجات الورقية المستوردة من انواع الفلوتنج 
والتست الينر والكرافت والذى يتم استيراده بكميات كبيرة وبأسعار تقل  
عن سعر التكلفة المحلية لمصانع الورق مما يعرضها للتوقف عن االنتاج 

اع مجلس ادارة الغرفة، أهمية  واغالق المصانع .وأوضح خالل اجتم
مساندة هذه الصناعة الحالل المنتج المحلى منها بديل المستورد لتحسين 
الميزان التجارى بخفض الواردات وتشجيع ومعاونة المصانع المحلية  
للتصدير مما يساهم فى دعم االقتصاد المصرى والذى يأتى على أولويات  

ن وزير التجارة والصناعة  اجندة الحكومة .وأضاف الجبلي أنه طلب م
ووزيرة االستثمار التدخل العاجل النقاذ هذه الصناعة الهامة وحماية  
االستثمارات الضخمة فى هذا المجال لتشجيع الصناعة المحلية والمحافظة  
عليها كأحد مصادر الدخل القومى الثابتة .وعلى جانب آخر أشار إلى  أن 

خيرة طفرة كبيرة فى زيادة عدد الصناعات الكيماوية شهدت فى اآلونة اال 
المصانع الجديدة المنضمة الى غرفة الصناعات الكيماوية والذى يعد 

 أموال الغدلمصدر: ا مؤشر الى اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الصناعى الهام .

   بالتفاصيل.. خطة مصرية لتعزيز صادراتها إلى أفريقيا

اوية واألسمدة، عن خطة  كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيم
المجلس لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا; وذلك عبر تفعيل االتفاقيات  
التجارية الموقعة بما يساهم في تعظيم حجم المبادالت التجارية بين 
الجانبين.وأضاف خالد أبو المكارم، أن تفعيل االتفاقيات ستقضي على  

يذ مشروعات حقيقية على  معوقات حركة التبادل التجاري بما يسهم في تنف
أرض الواقع خالل الفترة القادمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.قال أبو  

دول أفريقية للبدء في   4المكارم، إنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 
مضاعفة الصادرات المصرية إليها خالل العام القادم وهي تنزانيا، كينيا، 

ار دول أخرى كمرحلة ثانية.جاء ذلك خالل  غانا، أوغندا ثم البدء في اختي 
استضافة لجنه إفريقيا باتحاد الصناعات عدد من سفراء الدول األفريقية،  
الكاميرون، زامبيا، روندا، لمناقشة أوضاع التجارة البينية، بحضور وزير 

 

البنك الدولى: قانون حماية المنافسة المصرى قلل من الممارسات  
 االحتكارية  

أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، أن قانون حماية المنافسة عام  
فى مصر، استحدث عناصر أساسية لتعزيز األسواق التنافسية،  2005
ذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.وأضاف  بما فى 

التقرير أن القانون يغطى القطاعين العام والخاص، ويحظر االتفاقيات  
المانعة لمنافسة وإساءة استغالل األوضاع االحتكارية، أو المهيمنة،  

فى إطار   2014ونقح فى  2008الفتا إلى إنه تم تعديل القانون فى 
تورى، الذى أكد على دور سياسات المنافسة فى االقتصاد  االصالح الدس

 2014المصرى.وبحسب البنك الدولى، فإنه لم تعزز تعديالت 
استقاللية جهاز حماية المنافسة فحسب، بل عززت أدوات االنفاذ  
الممنوحة له من خالل زيادة الغرامات، وتعزيز صالحيات تسوية  

يجة لذلك زادت قرارات  المنازعات، وبرنامج تخفيف العقوبة، ونت 
الجهاز التى تستهدف الممارسات المانعة للمنافسة بشكل كبير، حيث  
تغطى مجموعة واسعة من األسواق، بما فى ذلك االتفاقيات المناوئة  
للمنافسة فى التأمين والمستحضرات الدوائية واألسمدة والدواجن 

والكهرباء   وإساءة استخدام الهيمنة فى االتصاالت السلكية والالسلكية
واإلعالم والرياضة.وأشار التقرير إلى أن هناك بعض القيود على  
الجهاز من بينها الهيكل اإلداري والتمثيل الوزارى داخله، أيضا قد  
يضعف من قرارات الجهاز عدم القدرة على فرض غرامات على  
السلوكيات المتعلقة بمكافحة االحتكار، ويمكن للجهاز توثيق االنتهاكات  

ار القرارات لتعيد األوضاع والكف عن الممارسات المناهضة  واصد
للمنافسة، بل التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء مع المخالفين لكن  
المحاكم االقتصادية وحدها هى المنوط بها فرض الغرامات.وأشار  

(،  9التقرير إلى أن االستثناءات واالعفاءات من قانون المنافسة )المادة 
الحيادية، كما أن غياب السيطرة على عمليات االندماج  قد تؤثر على 

 المصدر: اليوم السابعيجعل من الصعب الحد من أثار االندماج بين الشركات.

 المركزي: االنتهاء من دراسات تدشين العملة الرقمية العام المقبل  

توقع المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع 
المالية بـ البنك المركزي، االنتهاء من الدراسات الخاصة  والتكنولوجية 

بتدشين أول عملة رقمية فى مصر خالل العام المقبل، مشيرا إلى  
استمرار العمل عليها بشكل جيد حتى اآلن.وقال إن »المركزي«  

لالنتهاء من هذه   -فضل عدم الكشف عنها –يتعاون مع مؤسسات دولية 
ياج السوق المحلية إلى العملة الرقمية  الدراسات والتى تشمل مدى احت 

باإلضافة إلى المعايير الفنية والتنظيمية والتشريعية المطلوبة إلطالقها،  
مؤكدا إنجاز جزء كبير من هذه الدراسات على أن يتم استكمالها خالل  

بما يساعد فى اتخاذ قرار واضح تجاه هذه النوعية   2020العام المقبل 
أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى   من العمالت.كان المهندس

لقطاع نظم الدفع، قد قال فى أكتوبر من العام الماضى، إن »المركزى«  
بدأ دراسة حول إمكانية إصدار عملة رقمية مصرية، دون اإلفصاح  
عن مزيد من التفاصيل، مؤكدا أنها تأتى فى إطار تقليص تداول  

دى.وينص مشروع قانون  األوراق النقدية والتحول إلى مجتمع غير نق
البنوك الذى استعرضه »المركزى« فى مؤتمر صحفى الشهر  
الماضى، على أن يتولى مجلس إدارة »المركزى« وضع قواعد تنظيم  
إصدار وتداول والتعامل بالعمالت المشفرة والنقود اإللكترونية، فيما  
حظر إنشاء أو تشغيل منصات إلصدار أو تداول تلك العمالت والنقود  



 

 

قطاع األعمال العام المصري.  وأشار أبو المكارم إلى أن الستة أشهر  
الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك   الماضية شهدت عدد من

وإنشاء بعض المشروعات المشتركة وزيادة الصادرات المصرية لهذه  
الدول.ومن جانبه دعا وزير قطاع األعمال العام إلى االستفادة من مكاتب  

دولة أفريقية.وأضاف هشام توفيق، أنه تم تدشين  17الوزارة المنتشرة في 
ن مصر وكينيا الختراق السوق اإلفريقي وأنه  خطوط مالحيه جديدة بي 

دول إفريقية )تنزانيا، كينيا، غانا،  4سيتم التركيز خالل العام القادم على 
أوغندا( كمرحلة أولى يليها اختيار عدد آخر من الدول.وانتقد ممثل جنوب  
أفريقيا العدد الكبير من بروتوكوالت واتفاقيات التعاون المبرمة بين مصر  

األفريقية وكلها ذات طبيعة سياسية، مؤكداً ضرورة ترجمتها الى  والدول 
مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع خالل الفترة القادمة.ودعا سفير 

أشهر لمراجعه الخطة التي يتم االتفاق   3الكاميرون إلى لقاء يتم عقده كل 
ترض  عليها ومدى التقدم في تحقيقها مع تحديد السلبيات والمشاكل التي تع

تنفيذها.وأشار سفير دولة زامبيا إلى تواجد فرص عديده للتبادل التجاري  
بين مصر والدول األفريقية، مشيراً إلى أن المنتج المصري يحظى بقبول  
واسع االنتشار في دول أفريقيا.وقال إن زامبيا دولة حبيسة، وأن هناك 

نقل المنتجات  بعض الموانئ القريبة مثل دار السالم باإلمكان استخدامها ل
من وإلى زامبيا، هذا إلى جانب عدد آخر من الموانئ التي يتم تطويرها 
لخدمة حركة التجارة من وإلى زامبيا.وشدد أبو المكارم على أن السوق  
األفريقي يعد سوقاً واعداً للصادرات المصرية في ظل تراجع حجم الطلب  

راداً والحاجة ألسواق  العالمي وركود حركة التجارة العالمية تصديراً واستي 
بديله بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من األسواق التقليدية كنتيجة  
الرتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدوالر والتأخر في صرف  

 مباشرالمصدر: المساندة التصديرية ومتأخرات ضريبة القيمة المضافة.

 التكلفة مطورون عقاريون: السوق يحتاج ألكثر من تخفيض 

يمر السوق العقارى فى الفترة الحالية بعدد كبير من المتغيرات وسط  
فى محاولة الستعادة   2020توقعات باختالف خطط الشركات بعام 

التوازن وتعويض فترات التخبط وركود المبيعات وضعف السيولة.هيئة  
المجتمعات العمرانية تستعد التخاذ عدد من اإلجراءات لدعم القطاع  

ى ومنها تثبيت سعر األرض فى الطروحات الجديدة وزيادة الكثافة  العقار
السكانية فى المشروعات ولكن الشركات ترى أن السوق يحتاج ألكثر من  
ذلك.وتستعد شركات االستثمار العقارى لوضع خططها السعرية للعام 
الجديد فى ظل حالة من الترقب بعد خفض أسعار الفائدة فى البنوك 

عض المواد الخام كالحديد واألسمنت.وقال ماجد صالح  وتراجع أسعار ب 
الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن تثبيت سعر ا?رض  
دون تغيير آليات التخصيص والسداد غير مؤثر حيث تعانى الشركات من 
ارتفاع األسعار فى الطروحات السابقة وتحميلها بأقساط سنوية ال تتناسب  

ية للمشروعاتأضاف أن دخول شركات كثيرة لقطاع  مع التدفقات النقد
االستثمار العقارى دون خبرات سابقة، أحدث خلالً فى آليات تسعير 
الوحدات وخلق منافسة غير متكافئة نتج عنها زيادة كبيرة فى فترات  
السداد وضعف السيولة لدى المطورين.أوضح صالح، أن بعض الشركات  

من قيمتها وسداد األقساط   25% تتقدم للحصول على ا?رض مقابل دفع
سنوات، ومن ثم تتعرض هذه الشركات للتعثر نتيجة ضعف   3على 

المالءة المالية، وتضطر لتقديم تسهيالت أكثر لتحصيل بقية ثمن األرض  
وتكلفة ا?نشاءات.أشار صالح إلى صعوبة خفض شركات التطوير  

تقسيط تتراوح  العقارى لفترات السداد المطروحة حالياً، وأغلب فترات ال
 المصدر: جريدة البورصةسنوات. 10و 7بين 

الترويج لها بدون الحصول على الترخيص الالزم.يذكر أن  أو
»المركزى« أصدر العام الماضى تحذيًرا رسميا من التعامل فى كل  
أنواع العمالت االفتراضية المشفرة وفى مقدمتها »البيتكوين« نظرا  
لعدم إصدارها من جانب أى بنك مركزى، أو أى سلطة إصدار مركزية  

فضال عن كونها عمالت ليس لها أصول   رسمية يمكن الرجوع إليها،
مادية ملموسة، وال تخضع إلشراف أى جهة رقابية على مستوى  
العالم، وبالتالى تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومى الرسمى الذى تتمتع  

 المصدر: المالبه العمالت الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

  80فروق تسعير قيمتها المجتمعات العمرانية تعفي مستثمرين من 
 مليون جنيه 

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على إعفاء مستثمرين من فروق    
مليون جنيه، تمثل الفرق بين السعر   80تسعير أراٍض مقدرة بحوالى 

الذى طرحت به هيئة التنمية الصناعية األرض وبين مطالبات أجهزة  
جلس النواب، إن  المدن.قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة فى م 

وزير اإلسكان أخطره بحل المشكلة، بحيث تلتزم الحكومة بمحاسبة  
المستثمرين بسعر اإلعالن عن األراضى.وأوضح لـ»المال« أن األزمة  
تعود إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح أراٍض للمستثمرين بسعر  
محدد، ولكن بعد إنهاء إجراءات التخصيص فوجئ المستثمرون 

بة أجهزة المدن بأسعار أعلى.وأضاف أن األزمة تتعلق بنحو ربع  بمطال
مليون متر مربع فى منطقة السادات، وأنه تلقى تأكيدا من وزير  
اإلسكان بحلها.من جانبه، قال مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية  
الصناعية، إن وزير اإلسكان الدكتور عاصم الجزار تفهم المشكلة  

مستثمرين على سعر األرض وفقاً للمعلن  وأصدر تعليمات بمحاسبة ال
وقت الطرح وليس بالسعر الحالى، احتراما لتعاقدات الحكومة.وأوضح 

مستثمرين دون الكشف عن  10غازى لـ»المال« أن األزمة تخص 
جنيها للمتر   320تفاصيلهم، الفتاً إلى أنهم حصلوا على األرض بسعر 

  680ئة بالمطالبة بسعر منذ عام وبعد انتهاء اإلجراءات فاجأتهم الهي 
جنيها.وشدد على أن الفترة الحالية تشهد تعاونا غير مسبوق بين  
»التنمية الصناعية« و»المجتمعات العمرانية« المالكة لغالبية األراضى  
الصناعية.وأعلنت الحكومة منذ أيام عن أول خريطة لألراضى  

نيا، فى  الصناعية تتضمن مساحات وأسعار األراضى وإحداثياتها إلكترو
المصدر: خطوة ستسهل إجراءات تخصيص قطع إلقامة مشاريع صناعية.

 المال



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

الرئيس التنفيذي لبالك روك: العالم سيشهد ارتفاع أسواق األسهم في  
2020   

قال الري فينك الرئيس التنفيذي لبالك روك إلدارة الصناديق األمريكية  
.وأضاف  2020العالم سيشهد ارتفاع أسواق األسهم في يوم الثالثاء إن 

فينك خالل مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار السعودي أن بالك روك ترى  
تغييرات إيجابية في اقتصادات األسواق الناشئة بما في ذلك 
السعودية.وفتحت بالك روك، أكبر مدير للصناديق في العالم، مكتبا في  

ط لالستفادة من جدول أعمال حكومي السعودية، وتمضي قدما في خط 
 طموح لإلصالح على الرغم من انتقاد سجل المملكة في حقوق اإلنسان.

 أموال الغدالمصدر: 

   واشنطن تبحث تمديد إعفاء بعض السلع الصينية من التعريفات

قال الممثل التجاري األمريكي إن الواليات المتحدة سوف تبحث تمديد 
مليار دوالر، وسط   34التعريفات لسلع صينية بقيمة بعض إعفاءات 

اقتراب الجانبين من توقيع المرحلة األولى من الصفقة التجارية.وقال  
  1مكتب الممثل التجاري األمريكي في بيان، أمس اإلثنين، إنه سيبدأ في 

نوفمبر دراسة ما إذا كان سيتم تمديد بعض االستثناءات لمدة تصل إلى  
عريفات اإلضافية على المنتجات الصينية والتي تم منحها  شهراً من الت  12

سلعة صينية تقريباً إلى إعفاء   1000في ديسمبر الماضي.وتخضع نحو 
، ومن المقرر أن تنتهي 2018من التعريفات المفروضة في يوليو 

ديسمبر المقبل.ومن شأن تمديد اإلعفاء   28صالحية هذه اإلعفاءات في 
تورد تلك المنتجات بعض المساحة الزمنية، في  أن يمنح الشركات التي تس

الوقت الذي تعتزم فيه أكبر قوتين اقتصاديتين حول العالم توقيع المرحلة  
األولى من الصفقة التجارية.وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب باألمس  
إنه سيتم توقيع جزء كبير من الصفقة التجارية في وقت مبكر عن 

 : مباشرالمصدر المخطط سابقاً.

 مبيعات المنازل األمريكية قيد االنتظار ترتفع للشهر الثاني 

ارتفعت مبيعات المنازل قيد االنتظار في الواليات المتحدة للشهر الثاني 
على التوالي بأكثر من تقديرات المحللين.وكشفت بيانات صادرة عن 

يعات  الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثالثاء، صعود مؤشر مب 
بالمائة خالل سبتمبر/أيلول   1.5المنازل األمريكية قيد اإلنتظار بنسبة 

نقطة.وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن   108.7الماضي، ليسجل 
 0.9مبيعات المنازل قيد اإلنتظار في الواليات المتحدة سترتفع بنسبة 
عات  بالمائة خالل  سبتمبر/أيلول الماضي.وأرجعت البيانات ارتفاع مبي 

المنازل إلى انخفاض معدالت الرهن العقاري قرب مستويات تاريخية.أما 
على أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الواليات  

بالمائة خالل سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع نفش   3.9المتحدة بنحو 
  مساًء بتوقيت جرينتش،  2:25الفترة من العام المنصرم.وبحلول الساعة 

عمالت   6استقر مؤشر الدوالر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 
 المصدر:مباشر  .97.715رئيسية عند 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,677.00 0.14% السعودية

 DFMGI 689.00 0.90% دبي

 ADI 7,694.00 -1.17% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,855.00 0.57% الكويت 

 BSEX 5,767.28 0.01% البحرين

 GENERAL 33,830.00 0.10% قطر 

 MASI 49,477.00 -0.08% المغرب 

 TUN20 152.00 2.42% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 27,071.42 -0.07% أمريكا 

 S&P 500 3,036.89 -0.08% أمريكا 

 NASDAQ 8,276.85 -0.59% أمريكا 

 FTSE 100 7,306.26 -0.34% لندن

 DAX 12,939.62 -0.02% أمانيا

 Nikkei 225 22,843.12 -0.57% اليابان

 %0.12 1,490.71 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.32- 61.51 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.50- 55.16 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 الذهب يتراجع عالمياً مع ابتعاد المستثمرين عن األصول اآلمنة 

تراجعت أسعار الذهب خالل تعامالت اليوم الثالثاء، مع اتجاه  
المستثمرين لحيازة األصول الخطرة.وجاء االبتعاد عن حيازة  
األصول اآلمنة، حيث أن التفاؤل باألوضاع التجارية بين الواليات  

والصين أرسل المستثمرون نحو األسهم.وصرح الرئيس  المتحدة 
األمريكي دونالد ترامب باألمس بأنه يتوقع توقيع جزء كبير من  
الصفقة التجارية مع الصين قبل الموعد المحدد.وينظر المستثمرون  
بعين االهتمام إلى اجتماع بنك االحتياطي الفيدرالي في وقت الحق  

لخفض معدل الفائدة   %90ز من هذا األسبوع وسط توقعات تتجاو
نقطة أساس.وتجعل معدالت الفائدة المنخفضة الذهب   25بنحو 

مصدر جذاباً للمستثمرين كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة  
صباحاً بتوقيت جرينتش،   6:47لحيازة المعدن.وبحلول الساعة 

تراجع سعر العقود اآلجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو  
دوالراً لألوقية.فيما استقر   1494دوالر ليسجل  1.80او  0.1%

دوالر   1492.27سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند مستوى 
لألوقية.وخالل نفي التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدوالر والذي  

عمالت رئيسية عند   6يرصد أداء الورقة األمريكية مقابل 
97.808. 

 

 

 

 

 



 

 

 االسهم المجانية توزيعات جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 

 بالدوالر  -بنك فيصل االسالمي المصري 
سهم مجانى لكل سهم   0.19999999945

 اصلي
30/10/2019 31/10/2019 

 بنك البركة مصر
سـهم مجاني لــكل ســهم  0.0999999985

 أصلــي 
30/10/2019 31/10/2019 

 

 )التوزيعات النقدية(   الكوبوناتجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 30/10/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الثالث  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 30/10/2019 27/10/2019 جنيه للسهم  0.500 مصر لصناعة الكيماويات 

 31/10/2019 28/07/2019 جنيه مصرى 0.20القسط الثانى  االسكندرية للخدمات الطبية )مركز االسكندرية الطبي( 

 31/10/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.25القسط الثانى  مصر لالسمنت قنا

 31/10/2019 09/06/2019 جنيه للسه  0.0375القسط الثالث  النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكهربائية

 31/10/2019 28/10/2019 جنيه للسهم  2.500 القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

 14/11/2019 11/11/2019 جنيه مصرى 0.60الدفعة األولى  ايسترن كومباني  -الشرقية 

 14/11/2019 11/11/2019 جنيه للسهم  0.300 مطاحن ومخابز االسكندرية 

 20/11/2019 17/11/2019 جنيه للسهم  0.600 ومخابز شمال القاهرة مطاحن 

 28/11/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الرابع  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 28/11/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط السادس  العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 القاهرة   -ميدان السواح  1مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن مصر الوسطي  30/10/2019

 القاهرة  –مصر الجديدة  –شارع بيروت  51بالدور السابع بالعقار رقم  عادية . للوساطة في االوراق المالية E.S.Bاصول  31/10/2019

 الدقهلية للغزل والنسيج 31/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -شارع الطاهر عابدين  8بمقر الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والمالبس 

 العامة للصوامع والتخزين 31/10/2019
ميدان السواح  1 -بمقر الشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين الدور السادس  عادية

 القاهرة  -سراي القبة 

 دمياط للغزل والنسيج 31/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -شارع الطاهر عابدين  8بمقر الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والمالبس 

 جيزةال  -الدقي  –بمقر الشركة اول شارع نادي الصيد  غير عادية العربية الستصالح االراضي  02/11/2019

 بى اى جى للتجارة واالستثمار  05/11/2019
عادية وغير 

 عادية
 المنطقة الحرة باالسكندرية  – 8بمقر شركة امريكان الكائن فى شارع 

 القاهرة  -مصر الجديدة  –فندق كونكورد السالم قاعة زيورخ شارع عبد الحميد بدوى  غير عادية مصر  -بنك االتحاد الوطنى  06/11/2019

06/11/2019 
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 

 االلكترونية

عادية وغير 

 عادية

  –السادس من اكتوبر  –طريق الواحات  –مدينة االنتاج االعالمى  –بفندق موفنبيك القاهرة 

 الجيزة 

 الشرق األوسط لصناعة الزجاج 07/11/2019
مدينة نصر  -المنطقة الصناعية  –السادس الحى  –شارع المخيم الدائم  6بمقر الشركة  غير عادية

 بالقاهرة

 القاهرة  –فندق سميراميس  –بقاعة بابليون  غير عادية كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 09/11/2019

 

 



 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 العام % أول 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 80.8 1.39 7.68 1,121,888 90,615,776 83.10 53.60 38.11% 

ايسترن    -الشرقية 

 EAST 15.91 -0.50 2.99- 916,502 14,646,423 19.00 14.60 8.21% كومباني
مجموعة طلعت مصطفى  

 TMGH 10.05 0.50 1.31 1,662,267 16,692,863 12.17 8.70 5.68% القابضة
القابضة المصرية 

 EKHO 1.38 0.58 28.31 165,265 227,732 1.59 1.03 5.67% الكويتية

 SWDY 13.40 1.59 25.97- 5,841,635 77,962,968 19.09 11.56 4.84% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه  

 HRHO 18.42 0.99 22.39 337,617 6,238,904 20.60 13.25 4.39% هيرمس القابضه
بنك كريدي اجريكول  

 CIEB 44.00 1.15 7.29 54,058 2,378,447 48.10 39.00 2.83% مصر

 ETEL 11.13 0.18 11.60- 1,493,407 16,702,011 15.84 10.01 2.54% المصرية لالتصاالت

 JUFO 8.40 0.24 25.33- 788,213 6,620,581 14.50 8.00 2.47% جهينة للصناعات الغذائية
مدينة نصر لالسكان 

 MNHD 5.50 2.42 18.03- 7,509,273 40,839,948 6.47 4.00 2.37% والتعمير 
القلعة لالستشارات الماليه  

 CCAP 2.56 4.07 27.68- 41,532,324 104,604,800 4.30 1.92 2.24% اسهم عادية -
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 15.90 2.45 18.66 1,421,933 22,477,402 18.00 12.56 1.84% 

 ISPH 9.84 0.72 3.53- 19,897 195,430 11.97 8.25 1.68% ابن سينا فارما
لإلستثمار و  القاهره 

 CIRA 12.80 -1.54 47.13 210,000 2,725,300 13.60 6.61 1.62% التنمية العقاريه 

 CLHO 6.27 0.32 36.60 358,568 2,239,103 7.06 3.53 1.60% شركة مستشفي كليوباترا

 PHDC 2.13 0.95 1.84- 19,380,391 41,043,824 3.00 1.72 1.50% بالم هيلز للتعمير 
الجديدة لالسكان  مصر 

 HELI 27.70 0.91 51.86 1,177,802 32,506,168 29.20 14.70 1.49% والتعمير 
اوراسكوم كونستراكشون 

 ORAS 106.00 5.46 10.17- 135,643 14,173,006 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
النساجون الشرقيون 

 ORWE 10.30 0.88 0.96- 120,994 1,245,941 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندرية للزيوت  

 AMOC 4.30 5.91 30.98- 6,921,281 29,356,552 7.50 3.55 1.19% المعدنية
سيدى كرير  

 SKPC 10.12 10.00 41.16- 8,043,996 78,384,760 22.75 8.00 1.13% للبتروكيماويات
بايونيرز القابضة 

 PIOH 5.72 0.35 6.54- 2,545,988 14,536,530 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالية 

 ORHD 7.09 2.01 1.58 1,992,392 13,974,703 7.94 4.37 0.88% اوراسكوم للتنمية مصر 

 EMFD 3.05 1.67 7.58- 1,295,696 3,925,600 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمية 

 ESRS 12.07 0.42 33.20- 5,050,177 61,497,500 22.20 7.74 0.77% حديد عز
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.63 0.32 7.93 41,670,510 26,083,406 0.85 0.50 0.70% القابضه
المصرية للمنتجعات  

 EGTS 2.63 -0.38 50.98 563,097 1,488,582 3.25 1.63 0.57% السياحية
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.90 0.47 13.86 149,630 1,929,337 14.80 10.00 0.45% مصر   -األسالمي
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 5.45 3.42 18.78- 2,745,244 14,902,918 7.45 4.40 0.36% 

 IRON 2.65 -0.75 50.00- 813,091 2,173,822 6.19 2.15 0.22% الحديد والصلب المصرية 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية ذا التقريربه ُيقصد  ال. للجمهور المتاحة المعلومات  إلى التقرير هذا يستند
  في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر  شركة بريميير من أبحاث  إدارة  قبل  من التقرير  هذا في  الواردة  واآلراء المعلومات إعداد  تملقد . فيه المذكورة

.  محتوياته أو  المنشور  هذا  استخدام  عن الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن مسؤولية  أو  قانونية  مسؤولية  شركة بريميير أية  تتحمل  ال . هانشر وقت 
 . مسبق إشعار  دون  التقرير هذا  في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق

 المتلقي أو  القارئ  يكن لم  إذا ، المقصودين المستقبلين إلى  فقط  نقلها ُيقصد  معلومات على ( المالحق جميع ذلك  في  بما) البحثي  التقرير هذا  يحتوي
  شكل بأي  جزء  بأي  االحتفاظ  دون  البحثي التقرير  هذا  ويجب مسح ، الفور  على  بريميير إخطار  يرجى  ،  المقصود  المتلقي  هو  البحثي التقرير  لهذا
  المقصود المتلقي بخالف  شخص  أي قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو  نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من

 . تماًما محظور

  وأوراقهم ( الشركات  أو) الشركة  حول نظرهم وجهات  أن  التقرير هذا في  المذكورة( الشركات  أو) الشركة  يغطون الذين األبحاث  محللو/محلل  يؤكد
 . بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث 
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