
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٩/٠٩/٢٠١٩  
  

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

 EGX 30 (  14,745.10 -0.05% 13.11% 389,126,912 82,946,167 406,959,922,938مؤشر ( 

 EGX 50 (  2,092.58 -0.79% -2.66% 471,701,024 117,861,189 501,447,202,671مؤشر ( 
 EGX 70 (  540.80 -0.34% -22.06% 158,383,808 50,251,314 195,440,822,605مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,440.43 -0.22% -16.60% 547,510,720 133,197,481 602,456,901,875مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 بنوك استثمار: مستشفي كلیوباترا تضاعف محفظتھا بنھایة   ٩

  العام  
  ٨٠٠الرقابة توافق على زیادة رأس مال سي أي كابیتال لـ  

  ملیون جنیھ 
    ”أكتوبر.. نھایة حق التوزیع النقدي لمساھمي “عبر المحیطات  
 غاز مصر توقع عقد توصیل الغاز لمناجم الفوسفات األردنیة  
  ١٥أرباح مطاحن مصر العلیا السنویة تتراجع٪    
 ٥٥تابعة لـ"إم.إم جروب" و"بي انفستمنتس" ترفع حصتھا لـ ٪  

  من "مصاري"  
   الغرف األلمانیة” تطالب  الحكومة المصریة بتنفیذ برامج“

  تحفیزیة لجذب االستثمارات للسوق المصري  
   المصریة للبتروكیماویات تضخ ملیاري دوالر بمشروعات جدیدة  
 محطة كھرباء  ملیون یورو إلنشاء  ٥٠مصر.. قرض ألماني بـ

  بالزعفرانة  
  أشھر..مصر تخفض حیازتھا من السندات   ٦ألول مرة من

  األمریكیة
   مصانع السیرامیك توقع اتفاق لجدولة مدیونیة الغاز مع قطاع

  البترول
   مدبولي: انخفاض سعر الدوالر یجب أن یكون لھ مردود على

  أسعار السلع  
  نو”  مباحثات لتصدیر مكونات السیارات من مصر إلى “ری

 المغربیة
  االحتیاطي الفیدرالي یخفض معدل الفائدة وسط انقسام األعضاء  
   "االتحاد األوروبي: خطر البریكست بدون اتفاق "حقیقي للغایة  
   روسیا تشید بصمود أرامكو وتعرض المساعدة في إصالح

  األضرار 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    سعرھا االسھم التي ارتفع    
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٩  ١٣١  ٤٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  بنوك استثمار: مستشفي كلیوباترا تضاعف محفظتھا بنھایة العام   ٩

) ستواصل CLHOأكدت بنوك استثمار أن شركة مستشفي كلیوباترا (
مشروعات   ٨التوسعیة، العام الحالى، لترتفع محفظة أصولھا إلى خطتھا 
، مع استمرار اإلنفاق  ٢٠١٨نھایة  ٤، مقارنة بـ ٢٠١٩بنھایة 

إلى  ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الفترة من  ٣٦٠االستثمارى، لیصل إلى 
 ١١، فى ظل الحفاظ على زیادة أسعار الخدمات بما یتراوح بین ٢٠٢١

ك االستثمار على ترقیة سعر سھم الشركة بدعم  سنویا.وأجمعت بنو ٪١٤و
مستشفیات ھى الكاتب،   ٤األصول والمشروعات الجدیدة والتى تشمل 

والشروق، والنھضة، والقاھرة التخصصى.یأتى ذلك فیما شھدت إیرادات  
بالنصف األول  ٪٢٢شركة مستشفى كلیوباترا وشركاتھا التابعة، زیادة 

 ٪٤١امل، أبرزھا نمو قطاع الجراحة من العام الحالى مدعومة بعدة عو
دفعة واحدة.وفى المقابل، تسببت الزیادة المُطردة فى المصروفات اإلداریة 

فى الضغط بقوة على الربح بعد الضریبة لیتراجع  ٪١١٦والعمومیة بنحو 
، وفقا لتحلیل بنوك االستثمار لنتائج الشركة خالل الفترة ٪٢٧

العام الحالى، سجلت إیرادات  المذكورة.وبنھایة النصف األول من 
ملیون الفترة المناظرة من  ٦٧٣٫٧ملیون جنیھ، مقارنة بـ  ٨٢٥كلیوباترا 

ملیون جنیھ، مقارنة بـ   ٩٧٫٧.وسجلت األرباح بعد الضرائب، ٢٠١٨
ملیونا، بضغط من وصول المصروفات اإلداریة والعمومیة إلى  ١٣٣
لة.وقال أحمد عز الدین،  ملیون للفترة المثی ٨٨٫٩ملیون جنیھ، مقابل  ١٩٠

رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمستشفى كلیوباترا، إن نمو 
فى النصف األول من العام دعمھ بشكل أساسى عدة   ٪٢٥اإلیرادات بواقع 

خالل ھذه الفترة، وتطویر  ٪١٦عوامل تضمنت زیادة عدد الحاالت بنسبة 
على أساس   ٪٤١كل شرائح الخدمات.وأیضا نمو قطاع الجراحة بنسبة 

، فضال عن إطالق عدد  ٪٢١سنوى، لتصل مساھمتھ فى اإلیرادات إلى 
من المشروعات الجدیدة مثل مجمع العیادات شرق القاھرة، والذى تم  
افتتاحھ فى فبرایر الماضى، والذى حقق نموا بمعدالت جیدة تتوافق وخطة 

تون عن عز اإلدارة، ومستشفى كوینز، وذلك وفقا لما نقلھ بنك استثمار بل
  المالالمصدر: الدین فى اجتماع ھاتفى مع المحللین، ومستثمرى الشركة.

ملیون   ٨٠٠الرقابة توافق على زیادة رأس مال سي أي كابیتال لـ   
  جنیھ 

) أن الھیئة العامة للرقابة المالیة قد  CICHأعلنت شركة سي آي كابیتال (
المال المصدر للشركة من وافقت على اصدار اسھم مقابل زیادة رأس 

جنیھ بزیادة قدرھا   ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠جنیھ الى  ٥٤٤،١٨٤،٠٣٣
سھم بقیمة اسمیة  ٢٥٥،٨١٥،٩٦٧جنیھ موزعة على  ٢٥٥،٨١٥،٩٦٧

قدرھا واحد جنیھ للسھم. وافقت الجمعیة العادیة على زیادة رأس المال  
 ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠جنیھ إلى  ٥٤٤،١٨٤،٠٣٣المصدر والمدفوع من 

جنیھ موزعة على  ٢٥٥،٨١٥،٩٦٧بزیادة قدرھا  جنیھ، وذلك 
سھم بقیمة أسمیة جنیھ مصري واحد للسھم تمول من  ٢٥٥،٨١٥،٩٦٧

 ٣١/١٢/٢٠١٨إحتیاطي عالوة اإلصدار الظاھر بالقوائم المالیة في 
جنیھ.كما وافقت الجمعیة على توزیع  ٨٥٨،٥٤٨،٠٩٦والبالغ رصیده 

ساھمین بواقع األسھم الناتجة عن الزیادة مجانا على الم
 ٦سھم مجاني لكل سھم أصلي، وتعدیل المواد رقم  ٠٫٤٧٠،٠٩٠،٩٠٩

من النظام األساسي للشركة.ووافقت الجمعیة غیر العادیة على قیام   ٧و
الشركة بكفالة وضمان الشركات التابعة لھا في سداد التسھیالت االئتمانیة 

بشرط أال  التي تحصل علیھا من أس بنك من البنوك العاملة في مصر، 
    من حقوق المساھمین.  ٪٢٥یتعدى إجمالي قیمة الكفاالت 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ١٧٫٤٣    ١٤٫٠٨  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة 
   ١٠٫٠٠    ١٤٫٦٣  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز 

  ٩٫٦٧    ٦٫٢٤  نیوداب
  ٩٫٦١    ١١٫٠٦  العامة الستصالح األراضي 

  ٨٫٤٨    ٧٫٨٠  اسمنت طرة 

 

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

 -٨٦٫٠٠    ٠٫١٤   مصر  - یونیفرت  
 -٩٫٨٨    ٣٫٨٣  اإلسكندریة لألسمنت 

 -٩٫٨٠    ٠٫٩٢  لكح جروب 
 -٩٫٤٧    ٣٩٫٠٠  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة

 -٩٫٣٩    ٤٫٧٣  آراب دیري 

  

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

  ٨١٫٨٠    ٩٥،٩٢٠،٥٧٦  البنك التجاري الدولي 
  ١٧٫٠٠    ٣٠،٩٢٤،٢٧٨  ایسترن كومباني 

  ٦٫١٣    ٣٠،٦٩٧،١٢٢  مستشفي كلیوباترا 
  ٢٫١٣    ٣٠،٣٣٤،٨٣٤  بالم ھیلز 

  ٢٫٤٣    ٢٨،٠٠٣،٨٢٤  القلعة 

  

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

  ٠٫٦٥    ٢٩،٥٠٩،٨١٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٢٫١٣    ١٤،٢٤٢،٠٣٢  بالم ھیلز 

  ٢٫٤٣    ١١،٣٦٩،٠١٤  القلعة 
  ٠٫٧٧    ١٠،٧١٩،٧٢٥  بورتو القابضة 

  ٠٫٤٩    ٩،٩٦٣،٩٨٥  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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    أكتوبر.. نھایة حق التوزیع النقدي لمساھمي “عبر المحیطات”

قررت شركة “عبر المحیطات للسیاحة” أن ینتھي الحق في التوزیع النقدي 
ا لحامل ومشتري السھم بنھایة جلسة  ١٫٧٥بقیمة  ً أكتوبر  ٩قرش

قبل.وسیتم  تو جنیھ للسھم   ٠٫٠١٧٥) بواقع ٢٧زیع الكوبون رقم (المُ
ا من یوم الثالثاء  ً قبل.وارتفعت أرباح الشركة  ١٤الواحد اعتبار أكتوبر المُ

ملیون جنیھ، مقارنة  ١٫٩، لتصل إلى ٢٠١٨خالل عام  ٪٤٤٫٥بنسبة 
ملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي، مع   ١٫٣بصافي أرباح 

ر حقوق األقلیة من المساھمین.وزادت إیرادات الشركة األخذ في االعتبا
ملیون جنیھ، مقابل إجمالي إیرادات   ٨٫٥خالل العام الماضي لتصل إلى 

.وارجعت الشركة ارتفاع  ٢٠١٧ملیون جنیھ في العام السابق لھ  ٧٫٦
أرباحھا السنویة إلى زیادة ایجارات عمارات الشركة بمدینة الرحاب.وفي 

د عاشور، رئیس مجلس إدارة “عبر المحیطات  وقت سابق، قال أحم
للسیاحة”، إن الشركة تبحث عن مصادر تمویلیة لتجدید أسطول النقل 

 ٧السیاحى التابع لھا، حیث أنھا لم تتمكن من الحصول على تمویل بقیمة 
ً لمبادرة البنك المركزى لتمویل  مالیین جنیھ، من خالل أحد البنوك وفقا

.وكانت الشركة أعلنت  ٪٥ھیة الصغر بفائدة المشروعات الصغیرة ومتنا
، أنھا تسعى لالستفادة من مبادرة المركزى لتجدید  ٢٠١٨فى فبرایر 

ً من تأثیر ارتفاع الفائدة   ٧أسطول النقل السیاحى بقیمة  مالیین جنیھ، تجنبا
  البورصةجریدة المصدر على نمو القطاع بالشركة.

  لمناجم الفوسفات األردنیةغاز مصر توقع عقد توصیل الغاز 

ً مع شركة فجر EGASقالت شركة غاز مصر ( )، إنھا وقعت عقدا
األردنیة المصریة لتنفیذ مشروع توصیل الغاز الطبیعي لشركة مناجم  

  تبلغ  الفوسفات األردنیة المساھمة المحدودة (المجمع الصناعي بالعقبة). 
ملیون جنیھ). إلى  ٦٤ملیون دوالر (ما یعادل  ٣٫٩قیمة العقد اإلجمالیة 

ً. ١٢أن مدة تنفیذ العقد  مجلس إدارة شركة غاز مصر وقت  وافق  شھرا
سابق من سبتمبر الجاري، على توقیع عقد مع شركة فجر األردنیة لتنفیذ  

مع  مشروع توصیل الغاز الطبیعي لشركة مناجم الفوسفات األردنیة (المج
ملیون جنیھ  ١٤٫٤٣الشركة صافي ربح بلغ سجلت  الصناعي بالعقبة).

ملیون جنیھ خسائر  ٧٫٥٥الماضي، مقابل  ومنذ بدایة ینایر حتى نھایة یونی
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الستة 

نیو،  ملیار جنیھ بنھایة یو ١٫٣٥أشھر األولى من العام الجاري لتسجل 
 ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.  ٩٩٨٫٨٤مقابل 

  المصدر:مباشر

    ٪١٥أرباح مطاحن مصر العلیا السنویة تتراجع 

كشفت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة مطاحن مصر العلیا، عن العام  
على ٪١٥) تراجع أرباح الشركة بنسبة ٢٠١٩-٢٠١٨المالي الماضي (

ملیون جنیھ منذ بدایة  ١٧٤٫١٢افي ربح بلغ أساس سنوي. سجلت ص
ملیون جنیھ أرباح  ٢٠٥٫٢، مقابل ٢٠١٩حتى نھایة یونیو  ٢٠١٨یولیو 

خالل العام المالي السابق لھ، مع األخذ في االعتبار حقوق  
األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل 

ملیار جنیھ خالل   ١٫٤٦مقابل ملیار جنیھ بنھایة یونیو الماضي،  ١٫٢٢
 ١١٨٫٨٢).وسجلت الشركة صافي ربح بلغ ٢٠١٨-٢٠١٧العام المالي (

ملیون  ١٤٨٫٦٨، مقابل  ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة مارس
    مباشرالمصدر: جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 

  

  ٪٥٥تابعة لـ"إم.إم جروب" و"بي انفستمنتس" ترفع حصتھا لـ
    من "مصاري"

قالت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمیة، إن شركة 
من أسھم   %  ٩٫١ابتكار للتمویل االستثماري استحوذت على نحو 

شركة تطویر نظم البرمجة والدفع اإللكتروني "مصاري"، بقیمة  
شركة ابتكار نسبة ملكیتھا من خالل تلك  رفعت،  ملیون جنیھ. ٤٠

ً من  ٥٤٫٩الصفقة في شركة مصاري إلى    ٤٥٫٨بالمائة بدال
بالمائة.وشركة ابتكار تعمل بنشاط الخدمات المالیة غیر المصریة،  
ویضم ھیكل ملكیتھا شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمیة  

تم تنفیذ عملیة نقل ملكیة األسھم   ووشركة بي انفستمنتس القابضة.
ة في شرك %  ٥٢٫٩حصة أم تي أي تبلغ  في البورصة المصریة.

ابتكار للتمویل االستثماري.وتعمل الصفقة على زیادة ملكیة شركة 
بالمائة لتصل   ٣٥إم تي أي في مصاري من الحصة الحالیة البالغة 

ً أحد استثمارات شركة بي انفستمنتس  % ٤٠إلى  .وتعد ابتكار أیضا
القابضة في مجال الخدمات المالیة غیر المصرفیة بحصة قدرھا 

الماضي، أعلنت شركة ابتكار للتمویل   بالمائة.وفي یولیو  ٢١
االستثماري، عن زیادة نسبة مساھمتھا في شركة تطویر نظم  

  ٤٥٫٨البرمجة والدفع اإللكتروني "مصاري" لتصبح 
بالمائة.وكانت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمیة، قالت  
إن مجلس اإلدارة وافق على المساھمة في زیادة رأسمال شركة 

ملیون جنیھ.ویبلغ رأسمال إم   ٦٠للتمویل االستثماري بمبلغ  ابتكار 
ً على  ٣٨٣٫٦٢إم جروب  ملیون   ٦١٨٫٧٥ملیون جنیھ، موزعا

قرش للسھم.وتأسست شركة ابتكار عام   ٦٢سھم، بقیمة اسمیة 
كاستثمار مشترك بین شركة إم إم جروب وبي انفستمنتس،   ٢٠١٧

الخدمات المالیة   وبي بي أي بارتنرز، بغرض االستثمار في مجال
    المصدر:مباشر غیر المصریة.

  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
“الغرف األلمانیة” تطالب  الحكومة المصریة بتنفیذ برامج تحفیزیة 

    لجذب االستثمارات للسوق المصري
أكد  د.  إیریك شویتزر رئیس اتحاد الغرف التجاریة األلمانیة أھمیة قیام  

المصریة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة  خالل المرحلة  الحكومة 
الحالیة على تنفیذ برامج تحفیزیة لجذب االستثمارات األلمانیة للسوق  
المصري خاصة في مجاالت صناعة السیارات ومشروعات الطاقة 
ً غیر مسبوق بین دوائر  المتجددة. وأوضح أن الفترة الحالیة تشھد تعاونا

انیا في مختلف المجاالت االقتصادیة، جاء ذلك خالل  األعمال بمصر وألم
لقاءه مع المھندس عمرو نصار وزیر التجارة والصناعة  بحضور  دیتر 
دومبروسكى عضو البرلمان األلماني والمھندس عماد غالى الرئیس  
التنفیذي لشركة سیمنس مصر وأحمد عنتر رئیس جھاز التمثیل التجاري. 

 ١٤٠غرفة ویمتلك  ٧٩اریة األلمانیة یضم وأضاف أن اتحاد الغرف التج
دولة ویسھم بفاعلیة في تعزیز التعاون االقتصادي بین المانیا  ٩٢فرع بـ

ومختلف دول العالم. وأكد  جان نویثر الرئیس التنفیذي للغرفة األلمانیة 
العربیة للصناعة والتجارة أن الموقع الجغرافي المتمیز لمصر یؤھلھا  

ً صناعیاً  ً لألسواق دول القارة اإلفریقیة.وأشار   لتكون محورا ً مھما  وتجاریا
إلى أھمیة تشكیل مجموعات عمل مصریة ألمانیة مشتركة لبحث مجاالت  
التعاون المستقبلي في كافة المجاالت الصناعیة وخاصة فیما یتعلق  

  المصدر: أموال الغد بمشروعات الرقمنة الصناعیة

شاء محطة كھرباء  ملیون یورو إلن  ٥٠مصر.. قرض ألماني ـب
    بالزعفرانة

قالت وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة، إن ھیئة الطاقة تقوم باإلعداد  
 ٥٠إلنشاء محطة إنتاج الكھرباء من نظم الخالیا الفوتوفلطیة بقدرة 

میجاوات بالزعفرانة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمیر األلماني من خالل  
افت الوزارة في بیان یوم  ملیون یورو.وأض ٥٠قرض میسر بقیمة 

األربعاء، أن ذلك من خالل استھداف الوزارة للوصول الوصول بنسبة 
بالمائة من إجمال القدرات المركبة حتى  ٢٠مساھمة الطاقة المتجددة إلى 

.ومن جانبھ، وقع الرئیس التنفیذي لھیئة الطاقة الجدیدة  ٢٠٢٢عام 
راف على تنفیذ المشروع  والمتجددة عقد تنفیذ الخدمات االستشاریة لإلش

صاحب أفضل عرض فني  Intecوذلك مع المكتب االستشاري األلماني 
ومالي في المناقصة التي طرحتھا ھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة.وأضاف 
ً االنتھاء من أعمال التحلیل الفني  محمد مصطفى الخیاط، أنھ یجرى حالیا

المتوقع التعاقد مع  والمالي الختیار مقاول تنفیذ المشروع حیث من 
ً لبدء تنفیذ   صاحب أفضل عرض فني ومالي نھایة العام الجاري تمھیدا

.وأشار إلى أنھ من ٢٠٢٠المشروع وتشغیلھ في الربع األخیر من عام 
ملیون كیلووات ساعة  ٩٠المخطط أن یسھم ھذا المشروع في إنتاج نحو 
ً تسھم في تحقیق وفر في الوقود حوالي  ترول مكافئ ألف طن ب ١٨سنویا

ً وعلى الحد من انبعاث حوالي  ألف طن غاز ثاني أكسید   ٥٠سنویا
ً بتنفیذه   ً.ویعتبر ھذا المشروع ثاني مشروع تقوم الھیئة حالیا الكربون سنویا
في إطار خطتھا التي تستھدف تنویع مزیج مشروعات الطاقة المتجددة  

 ١٢٢٠ریاح ومیجاوات من طاقة ال ١٣٧٥والبالغ إجمالي قدراتھا المركبة 
میجاوات من الطاقة المائیة  ٢٨٣٠میجاوات من نظم الخالیا الفوتوفلطیة و

میجاوات، تم تنفیذھا من خالل اتفاقیات حكومیة  ٥٤٢٥بإجمالي یصل إلى 
  المصدر:مباشر إلى جانب مشروعات القطاع الخاص.

  

  
    المصریة للبتروكیماویات تضخ ملیاري دوالر بمشروعات جدیدة

القابضة للبتروكیماویات "إیكم"،إن شركتھ قال رئیس الشركة المصریة 
بدأت في تنفیذ عدد من مشروعات البتروكیماویات باستثمارات تقدر بـ 

ملیار دوالرأنھ من ضمن ھذه المشروعات تأسیس شركتي السویس  ٢
إلنتاج مشتقات المیثانول، وسیدبك إلنتاج البروبیلین والبولى بروبیلین. 

تاج البیوتادایین، ومشروع تداول باإلضافة إلى شركة إیثیدكو إلن
وتخزین غاز اإلیثان.جاء ذلك خالل رئاسة وزیر البترول طارق المال، 
أعمال الجمعیة العامة للشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات "إیكم" 

.وأوضح رئیس ٢٠١٩-٢٠١٨العتماد نتائج أعمال العام المالى 
ام المالي المنتھى وحتى الع ٢٠٠٢الشركة، أنھا منذ إنشائھا عام 

ساھمت فى النھوض بصناعة البتروكیماویات وزیادة إنتاج المواد 
ً إلى أكثر من  ٦٠٠البتروكیماویة من  ً  ٤طن سنویا ملیون طن سنویا

ً.وأكد  ھالل الحرص على دراسة احتیاجات السوق اإلقلیمیة  حالیا
لة والعالمیة ومتابعة كافة المتغیرات والتحدیات، وتنفیذ توجھ الدو

ً الستحواذ الشركة المصریة  لالستغالل األمثل لألصول المتاحة، مشیرا
القابضة للبتروكیماویات وشركتي سیدبك وإیثیدكو على شركة سولفاي 
ً) كأحد  ً) لتكون شركة الخدمات اللوجیستیة للبتروكیماویات (حالیا (سابقا

ً لصناعة البتروكیماو ً متمیزا   یات. القرارات الجریئة التى أحدثت دعما

    المصدر: مباشر

 أشھر..مصر تخفض حیازتھا من السندات األمریكیة ٦ألول مرة من 
تراجعت حیازة جمھوریة مصر العربیة، من سندات الخزانة األمریكیة 

ً على أساس شھري ٢٠١٩خالل یولیو  حیازة مصر  تتراجعو ھامشیا
أشھر متتالیة إلى  ٦من السندات األمریكیة ألول مرة بعد ارتفاع استمر 

ملیار دوالر  ٢٫١٥١، مقارنة بـ٢٠١٩ملیار دوالر في یولیو  ٢٫١٤٥
في یونیو الماضي.وعلى أساس سنوي، تراجعت حیازة مصر من 

بالمائة، مقارنة بقیمتھا  ٠٫٧، بنسبة ٢٠١٩السندات خالل شھر یولیو 
ملیار دوالر.ورفعت  ٢٫١٦١والبالغة  ٢٠١٨لشھر المقارن من في ا

بالمائة منذ بدایة العام  ٢مصر ملكیتھا من السندات األمریكیة بنسبة 
ملیون دوالر، مقارنة بملكیتھا بنھایة عام  ٤٣الجاري، بزیادة قیمتھا 

ملیار دوالر.وأعلن المركزي ارتفاع  ٢٫١٠٢التي كانت تبلغ  ٢٠١٨
 ٥٦٥ن النقد األجنبي بنھایة شھر یولیو الماضي بقیمة احتیاطي مصر م

ملیار دوالر،  ٤٤٫٩١٦ملیون دوالر، على أساس شھري، لیصل إلى 
  المصدر: مباشرملیار دوالر بنھایة شھر یونیو الماضي. ٤٤٫٣٥١مقابل 

 مصانع السیرامیك توقع اتفاق لجدولة مدیونیة الغاز مع قطاع البترول 
قعت شعبة السیرامیك بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات و 

برئاسة شریف عفیفي اتفاق لجدولة مدیونیة مسحوبات الغاز الطبیعي 
المستحقة علي الشركات العاملة في مجال صناعة السیرامیك لصالح 
قطاع البترول.وجاء ذلك نتیجة لما انتھت الیھ أعمال اللجنة الوزاریة 

البترول والثروة المعدنیة والتي عقدت سلسلة اجتماعات  برئاسة وزیر 
لبحث المشكلة وبعد موافقة مجلس الوزراء علي التوصیات التي انتھت 
إلي جدولة قیمة متأخرات مسحوبات الغاز الطبیعي، وفق بیان رسمى 
لشعبة السیرامیك.وقال البیان، أنھ سیتم جدولة المدیونیات حتي 

سنویا علي أن یتم  ٪٧وذلك بفائدة  ٢٠١٩مسحوبات نھایة سبتمبر 
 ٤مقدمة من تاریخ إبرام االتفاق وجدولة باقي المدیونیة علي  ٪٥سداد 

سنوات.وتضمن االتفاق أیضا ارجاء سداد قیمة المدیونیة الناتجة عن 



 

 

مدبولي: انخفاض سعر الدوالر یجب أن یكون لھ مردود على أسعار  
    السلع

  ً عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، الیوم، اجتماعا
لمتابعة توافر السلع المختلفة للمواطنین، وكذا مستویات األسعار في 
السوق المصریة؛ وذلك بحضور الدكتور علي مصیلحي، وزیر التموین 
والتجارة الداخلیة، والدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، والمھندس عمرو 

ار  ، وزیر التجارة والصناعة، وأحمد الوكیل، رئیس اتحاد الغرف نصّ
التجاریة، والدكتور عماد عبد الوھاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف 
د رئیس مجلس الوزراء أنھ یوجد   ّ التجاریة.وفي مستھل االجتماع، أك
تعاون وتنسیق مھمان مع اتحاد الغرف التجاریة، خاصة فیما یتعلق بتوافر 

ّ إلى أن زیادة المعروض سیسھم في تحقیق  السلع الغ  ذائیة للمواطنین، الفتا
د الدكتور مصطفى مدبولي  التوازن المطلوب في مستویات األسعار.وشدّ
على أن انخفاض سعر الدوالر في الفترة األخیرة یجب أن یكون لھ مردود  
على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحریك أسعار المنتجات البترولیة 

ً في ظل في  الفترة األخیرة لن یؤثر بصورة كبیرة على األسعار أیضا
توافر السلع األساسیة بمخزون كبیر، وزیادة المعروض عن الطلب.من 
جانبھ، أشار أحمد الوكیل، رئیس اتحاد الغرف التجاریة، إلى أنھ تم عقد  
اجتماع مشترك مع وزیر التموین بحضور كبار المنتجین، وممثلي قطاع  

لبري لمناقشة إمكانیة تحمل أكبر قدر ممكن من زیادة التكلفة وذلك  النقل ا 
خالل الربع األول من السنة المالیة، كما تم االجتماع مع كل المستوردین 
والمنتجین، وتم االتفاق على عدم وجود أي زیادة في األسعار خالل الفترة 

ه الوكیل إلى وجود انخفاض في القوة الشرائیة بعد  ّ شھر  الحالیة.ونو
رمضان بعد تخزین السلع التي تم توفیرھا بخصومات كبیرة في مبادرة 
ً إلى أن ذلك تواكب مع وجود وفرة كبیرة في  "أھال رمضان"، مشیرا
ً عن استقرار أسعار العمالت   الخضر مما أدى لخفض أسعارھا، فضال
ً بمكون أجنبي  األجنبیة وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محلیا

ً  مستو ً ونوعا رد بتلك األسعار.وأشار إلى أنھ من المھم توافر السلع كما
ً :إذا   وجغرافیا، وھو ما یخلق المنافسة وبالتالي تستقر األسعار، مضیفا

نجد أن األسعار قد ثبت   ٢٠١٩بعام  ٢٠١٨قارنا أسعار المستھلك في 
معظمھا، بل انخفض بعضھا رغم زیادة أسعار النقل والمحروقات  

أكثر من مرة خالل تلك الفترة.وخالل االجتماع، اقترح الدكتور  والكھرباء 
عماد عبد الوھاب، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجاریة، إحیاء  
ً ذلك   مھرجان السیاحة والتسوق مرة آخرى، لما لھ من فوائد كبیرة، مبررا
بأن السوق لدینا یتمیز بالجاذبیة، وتوجد بھ إتاحة لكل المنتجات  

.وكشف وزیر التموین عن أنھ تم التنسیق مع شركة عالمیة والبضاةئع
بھدف الترویج لمھرجان السیاحة والتسوق، على أن تجري إقامتھ في 

  المصدر: أخبار الیومنوفمبر المقبل في األسكندریة.

  

  

  

  

  

  

 

الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدیة التي تتضمن غرامة تجاوز حد 
شھور لحین العرض و  ٣لمدة االستھالك وغرامة الحد اآلدني وذلك 

البت من قبل السلطة المختصة. وقال شریف عفیفي إن االتفاق خطوة 
جیدة ویعد تجاوب سریع من الحكومة لحل مشاكل صناعة السیرامیك 
تحقیقا للصالح العام وبما یحافظ علي صناعة السیرامیك التي تمر بفترة 

یمكن البناء علیھا صعبة للغایة.وأضاف عفیفي إن االتفاق بدایة جدیدة 
من اجل التواصل إلنقاذ صناعة من أھم الصناعات الواعدة لالقتصاد 
المصري. وأشار إلي أن الشعبة مستمرة في فتح قنوات الحوار البناء 
مع كافة األجھزة الحكومیة المعنیة للحفاظ ھلي صناعة تحقق قیمة 

مئات مضافة كبیرة للصادرات ولالقتصاد وللمجتمع خاصة أنھا توفر 
اآلالف من فرص العمل الكریمة للشباب.وقال رئیس شعبة السیرامیك 
بغرفة صناعة مواد البناء: نأمل أن تجد مطالبنا العادلة بتخفیض سعر 
الغاز آذانا صاغیة لتحقیق التوازن مع األسعار العالمیة من أجل مساندة 
الصناعة الوطنیة في المنافسة الشرسة في السوق المحلي وأسواق 

  المصدر: صحیفة الیوم السابعتصدیر.ال

 مباحثات لتصدیر مكونات السیارات من مصر إلى “رینو” المغربیة
یبحث مجلس األعمال المصرى المغربى، مع الحكومة وبعض 

من مكونات السیارات لمصنع ٪٥و ٤الشركات المغربیة، تصدیر نحو 
حثات رینو العالمیة بالمغرب.قال كمال الدسوقى عضو المجلس، إن مبا

تجرى بین مُصنعى السیارات ومكوناتھا فى مصر، وبین مصنع شركة 
“رینو” فى المغرب، بشأن تصدیر بعض مستلزمات إنتاج السیارات، 
وھى الزجاج، والمقاعد، وضفیرة السیارات وكذلك مواد العزل 
 ً الخاصة بھا.وأضاف الدسوقي لـ “البورصة”، أنھ سیتم اإلعالن قریبا

 ٤ت والتى تسیر بشكل إیجابى، بشأن تصدیر نحو عن نتائج المباحثا 
من مستلزمات إنتاج السیارات إلى المغرب، ثم االتجاه لزیادة  ٪٥و

النسبة على المدى المتوسط.وأشار إلى أن المجلس یعد زیارة من وفد 
رجال األعمال المصریین، لبحث فرص اإلستثمار بالمغرب وزیادة 

نب فتح السوق المغربى أمام العالقات االقتصادیة المشتركة، بجا
الصادرات المصریة.أوضح أن أبرز القطاعات التي تحظى بأفضلیة 
في الفرص بالنسبة للسوق المغربى، ھى مستلزمات إنتاج السیارات، 
والمصنوعات الجلدیة، ومستحضرات التجمیل والمنتجات 
الیدویة.وبحسب البنك المركزى المصرى، حققت إجمالى قیمة 

یارات والجرارات وقطع غیار وأجزاء السیارات نحو الصادرات للس
مارس) من العام المالي  –ملیون دوالر خالل الفترة (یولیو  ٢٧٤٫٨
، وتبلغ قیمة التبادل التجارى بین مصر و المغرب نحو ٢٠١٩-٢٠١٨
ملیون دوالر صادرات مصریة  ٤٠٠ملیون دوالر، تتضمن نحو  ٧٠٠

  المصدر: جریدة البورصةإلى المغرب.

  
  
  
  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
 االحتیاطي الفیدرالي یخفض معدل الفائدة وسط انقسام األعضاء 

قرر بنك االحتیاطي الفیدرالي خفض معدل الفائدة األمریكیة لالجتماع  
الثاني على التوالي، وسط انقسام واضح بین أعضاءه على القرار.وقال  

السیاسة النقدیة الصادر، الیوم األربعاء،  البنك المركزي األمریكي في بیان 
نقطة أساس لتصل إلى  ٢٥إنھ قرر خفض معدل الفائدة األساسي بمقدار 

بالمائة.وكان المركزي األمریكي  ٢بالمائة إلى  ١٫٧٥مستوى یتراوح بین 
خفض معدل الفائدة في یولیو الماضي للمرة األولى منذ األزمة المالیة 

في مجلس االحتیاطي الفیدرالي على خفض  أعضاء  ٧العالمیة.ووافق 
نقطة أساس في حین عارض عضوان القرار مفضلین  ٢٥الفائدة بمقدار 

 ٠٫٥٠تثبیت الفائدة دون تغییر، بینما رأي ثالث خفض الفائدة بنحو 
بالمائة.وأوضح الفیدرالي أنھ في ضوء اآلثار المترتبة التوقعات  

ك ضغوط التضخم الھبوطیة االقتصادیة جراء التطورات العالمیة وكذل
ً، كما   قرر خفض الفائدة.وأشار الفیدرالي إلى أن سوق العمل ال یزال قویا
ارتفع النشاط االقتصادي بوتیرة معتدلة، فیما ظل بقاء معدل البطالة  

.ً   المصدر: مباشر منخفضا

    االتحاد األوروبي: خطر البریكست بدون اتفاق "حقیقي للغایة"

وروبیة بأن االتفاق حول تنفیذ خروج سلس  صرح رئیس المفوضیة األ
ً، ولكن إمكانیة تنفیذ   ً محتمال لبریطانیا من االتحاد األوروبي الیزال أمرا
ً بمثابة "خطر حقیقي للغایة".وذكر جان كلود   البریكست دون اتفاق أیضا
یونكر أمام البرلمان األوروبي، یوم األربعاء، أن بوریس جونسون رئیس  

ي أخبره بأن المملكة المتحدة التزال ترغب في اتفاق  الوزراء البریطان
أكتوبر  ٣١انتقالي، ولكنھ مع ذلك أكد أن بالده ستغادر الكتلة في یوم 

سواء باتفاق أو بدونھ.وفي یوم االثنین الماضي التقى جونكر بجونسون 
ً لوجھ منذ تولي منصب رئاسة الوزراء في یولیو/تموز  للمرة األولى وجھا

ع یونكر: "یتبقى وقت قلیل للغایة، وخطر البریكست دون الماضي.وتاب 
ً".وأضاف: "قد یكون انھیار الروابط االقتصادیة وإنھاء   ٤اتفاق حقیقي جدا

  ً عقود من عضویة االتحاد األوروبي اختیار بریطانیا ولكنھ لیس أبدا
ً الضوء على مدى رغبة االتحاد   اختیار االتحاد األوروبي"، مسلطا

جنب اللوم حال تأزم الوضع في المملكة المتحدة.وشدد  األوروبي في ت
رئیس المفوضیة األوروبیة على ضرورة تقدیم المملكة المتحدة اقتراحات  
واقعیة الستبدال مسألة الحدود اإلیرلندیة في اتفاق البریكست، والذي 
اتفقت علیھ تریزا ماي رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة مع االتحاد ولكنھ 

ُبل ب   المصدر: مباشرالرفض من جانب البرلمان البریطاني.ق

  

  

  

  

  

  
  

 

  مؤشرات االسواق العربیة  

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,921.00  0.68% السعودیة 

 DFMGI 750.00 0.40%  دبي
 ADI 7,808.00 -0.17% ابوظبي
 MARKET-IXP 10,741.00 -0.92% الكویت 

 BSEX 294,166.6  -2.62% البحرین 
 GENERAL 31,979.00 1.34% قطر 

 MASI 50,134.00 -1.45% المغرب 
 TUN20 144.00 0.29% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  27,147.08  0.13% أمریكا 
 S&P 500 3,006.73  0.03% أمریكا 
 NASDAQ 8,177.39 -0.11% أمریكا 

 FTSE 100 7,298.19 -0.22% لندن 
 DAX 12,389.62  0.14% أمانیا 

 Nikkei 225 22,044.45  0.38% الیابان 
 %0.22 1,499.57 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.09- 63.51 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.05- 57.99 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

روسیا تشید بصمود أرامكو وتعرض المساعدة في إصالح  
  األضرار 

أشاد رئیس صندوق االستثمار المباشر الروسي كیریل دیمترییف 
یوم األربعاء بالتعافي السریع إلنتاج نفط أرامكو السعودیة بعد  
الھجوم على منشأتین لھا، وقال إن شركات روسیة عرضت  

تیرییف ”التعافي السریع  المساعدة في إصالح األضرار.وقال دیم
جدا إلنتاج السعودیة یسلط الضوء على احترافیة أرامكو الشدیدة  
وصمودھا بقوة في مواجھة ھجوم كبیر على قطاع النفط واالقتصاد  
العالمي“?.?كان دیمترییف قال إن روسیا قد تستثمر في إدراج  
أسھم أرامكو.وساھم دیمترییف في صیاغة اتفاق خفض إنتاج النفط  

. ویساعد دیمترییف في ٢٠١٦روسي المشترك مع أوبك في ال
اإلعداد لزیارة الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین للریاض في  

.وقال إن الشراكة االستراتیجیة بین روسیا والسعودیة  ر أكتوب
للمساھمة في تحقیق االستقرار بأسواق النفط ستستمر.وأبلغ  

الروسیة عرضت المساعدة على  لرویترز قائال ”عدد من الشركات 
الشركاء السعودیین لتجاوز األضرار الجسیمة الناجمة عن  

   المصدر: رویترزالھجمات“.

  

  



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ) سھم لكل سھم اصلي ٠٫١٠٠٠٠٠٠٤٩٣٦(   اسیوط االسالمیة الوطنیة للتجارة 
  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  سھم لكل سھم أصلى  ٠٫٠٤٦٥٣٣٥٩٢٩٤  روبكس لتصنیع البالستیك 

 

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

  ٢٠١٩/ ١٩/٠٩  ٢٠١٩/ ١٧/٠٦  مصرى جنیھ   ٣٫٣٧٥القسط الثانى   الزمالك للفنادق و السیاحة
  ٢٠١٩/ ١٩/٠٩  ٢٠١٩/ ١٧/٠٤  جنیھ  ٠٫٥٠القسط الثانى   دلتا للطباعة والتغلیف 

  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٩  ٢٠١٩/ ١٨/٠٩  جنیھ للسھم  ٤٫٥٧٠٠٤٦٧٩٨١  بورسعید لتداول الحاویات 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٠٫٠٦٨٦٣٥٣١٩٢  القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة 

  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٠٩/٠٦  جنیھ مصرى  ٦٫٣٧١٢القسط الثانى   طنطا موتورز 
  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩  جنیھ للسھم  ٢٫٥٠  مصر بنى سویف لالسمنت 

  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٣/٠٦  جنیھ مصرى  ٤٫٧٥القسط الثانى   باور ایجیبت لھندسة التربة والصخرة واالساسات 
  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط الثانى   لالستثمار و التنمیة الوادى االخضر 

  ٢٠١٩/ ٢٩/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الرابع   العربیة لمقاوالت حفر االبار 
  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ للسھم  ١٫٥٠القسط الثانى   الدولیة للتأجیر التمویلي (إنكولیس) 

  ٢٠١٩/ ٣٠/٠٩  ٢٠١٩/ ٢٧/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   المعادى لالستثمار والتعمیر زھراء 
  ٢٠١٩/ ٠٢/١٠  ٢٠١٩/ ١٤/٠٥  جنیھ  ١٫٢٣٧٩٢٥٢٧١٢القسط الثانى   الوطنیة لمنتجات الذرة 

  ٢٠١٩/ ١٠/١٠  ٢٠١٩/ ٠٧/١٠  جنیھ مصرى للسھم  ١  العاشر من رمضان للتنمیة والخدمات التعلیمیة 
  ٢٠١٩/ ١٦/١٠  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٥  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥القسط الثانى   للبتروكیماویات سیدى كریر 

  ٢٠١٩/ ١٧/١٠  ٢٠١٩/ ١٠/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٨٣٣٣القسط الثالث    الوطنیة للغاز (ناتجاس) 
  ٢٠١٩/ ٢٨/١٠  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ٠٫٦٣٠٣القسط الخامس   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠١٩/ ٣٠/١٠  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثالث    التنمیة الوادى االخضر لالستثمار و 
  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    المحوالت والشبكات الكھربائیة النصر لصناعة  

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

عادیة وغیر    جینیال تورز   ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  عادیة 

الدور   ٣٢عمارة الحى الحادى عشر امام مدینة الثقافة و العلوم  –بقاعة االكادیمیة الملكیة 
  الجیزة   - اكتوبر   ٦مدینة  –االول  

االسالمیة لالدویة والكیماویات    ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  والمستلزمات الطبیة

عادیة وغیر  
  عادیة 

بمقر الشركة االسالمیة لالدویة و الكیماویات و المستلزمات الطبیة (فاركو لالدویة) الكائن  
  االسكندریة  - العامریة - طریق االسكندریة الصحراوى   ٣١بالكیلو 

عادیة وغیر    سبید میدیكال   ٢٠١٩/ ١٩/٠٩
  عادیة 

مصر   –مساكن شیراتون  –الكائن فى شارع عبد الحمید بدوى  –بفندق رادیسون بلو 
  الجدیدة 

  القاھرة  - شارع طلعت حرب أ   ٢٨بقاعة شركة النصر للتصدیر و االستیراد بالعنوان    غیر عادیة   الشركة العربیة الدارة وتطویر االصول   ٢٠١٩/ ٢١/٠٩
  قاعدة أندلوسیت  –طریق النصر خلف المنصة   - شارع عبد العزیز الشناوي - فندق الماسة   غیر عادیة   االسكندریة - العز الدخیلة للصلب    ٢٠١٩/ ٢٢/٠٩

  عرابيیولیو نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك قاعة   ٢٦ش   غیر عادیة   ارابیا انفستمنت ھولدنج   ٢٠١٩/ ٢٤/٠٩
  الجیزة   - الدقي   –ش السد العالي متفرع من میدان فیني  ٢٢بمقر الشركة   غیر عادیة   المجموعة المصریة العقاریة  ٢٠١٩/ ٢٦/٠٩
  االسكندریة  –الطابیة خط رشید    –بنادي العاملین بالشركة    عادیة   ابو قیر لالسمدة و الصناعات الكیماویة   ٢٠١٩/ ٢٨/٠٩



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠جي إكس لشركات المكونة لمؤشر إي 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   
 (مصر) 

COMI 81.8 0.89 9.08 1,177,366 95,920,576 83.10 53.60 38.11% 
ایسترن   - الشرقیة 
 كومباني

EAST 
17.00 -0.12 3.66 1,786,990 30,924,278 19.82 14.60 8.21% 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 
10.62 0.47 7.06 328,112 3,495,684 12.17 8.70 5.68% 

القابضة المصریة  
 الكویتیة

EKHO 
1.44 -0.76 34.08 2,070,096 3,013,243 1.59 1.03 5.67% 

 السویدى الیكتریك 
SWDY 

13.63 -0.44 24.70- 1,146,698 15,655,504 19.09 11.56 4.84% 
المجموعھ المالیھ  
 ھیرمس القابضھ 

HRHO 
19.20 -0.93 27.57 194,356 3,732,120 20.60 13.25 4.39% 

بنك كریدي اجریكول  
 مصر 

CIEB 
42.00 -2.37 2.41 213 8,896 48.10 39.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت 
ETEL 

12.70 -0.24 0.87 589,418 7,438,837 15.84 9.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة 
JUFO 

9.11 -5.69 19.02- 670,380 6,234,243 14.50 8.50 2.47% 
مدینة نصر لالسكان  

 والتعمیر 
MNHD 

4.94 -1.79 26.38- 1,493,402 7,351,360 7.00 4.54 2.37% 
القلعة لالستشارات المالیھ  

 اسھم عادیة - 
CCAP 

2.43 -3.19 31.36- 11,369,014 28,003,824 4.30 2.28 2.24% 
السادس من اكتوبر  
  - للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
15.31 -2.30 14.25 436,892 6,766,475 23.30 12.56 1.84% 

 ابن سینا فارما 
ISPH 

10.15 -2.40 0.49- 554,363 5,738,370 11.97 6.52 1.68% 
القاھره لإلستثمار و  

 التنمیة العقاریھ 
CIRA 

13.00 0.15 49.43 1,650,618 21,454,784 13.50 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا 
CLHO 

6.13 -0.16 33.55 4,998,242 30,697,122 7.06 3.20 1.60% 

 للتعمیر بالم ھیلز 
PHDC 

2.13 -3.18 1.84- 14,242,032 30,334,834 3.00 1.93 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان  

 والتعمیر 
HELI 

25.88 0.62 41.89 282,031 7,170,575 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
ORAS 

105.80 1.22 10.34- 36,972 3,908,443 140.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقیون  

 للسجاد 
ORWE 

10.35 2.27 0.48- 269,830 2,787,925 12.94 8.11 1.38% 
االسكندریة للزیوت  

 المعدنیة 
AMOC 

4.20 -3.45 32.58- 844,753 3,558,724 11.39 3.55 1.19% 
سیدى كریر  

 للبتروكیماویات 
SKPC 

9.67 -2.32 43.78- 902,285 8,716,627 24.49 8.16 1.13% 
بایونیرز القابضة  

 لألستثمارات المالیة 
PIOH 

5.65 -2.08 7.68- 1,910,176 10,876,053 7.65 5.00 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر 
ORHD 

7.50 -0.13 7.45 1,249,747 9,473,484 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

3.04 -0.65 7.88- 1,050,001 3,179,271 4.10 2.86 0.84% 

 حدید عز 
ESRS 

9.87 -2.28 45.38- 1,066,842 10,599,235 24.75 7.84 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضھ 
OIH 

0.65 -2.27 11.21 29,509,816 18,975,792 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات  

 السیاحیة 
EGTS 

2.70 0.37 54.99 1,120,505 3,032,640 3.25 1.42 0.57% 
ظبي  مصرف أبو 

 مصر  - األسالمي
ADIB 

12.83 -2.95 13.24 219,016 2,835,144 16.95 10.00 0.45% 
الصناعات الكیماویة  

  كیما  - المصریة  
EGCH 

5.58 -3.29 16.84- 818,850 4,600,105 7.45 4.31 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة 
IRON 

2.77 -2.81 47.74- 957,151 2,642,746 6.19 2.58 0.22% 
  السھم یتداول بالدوالر * 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
 في موثوق فیھا  أنھا یعتقد مصادر  شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر  ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

.  محتویاتھ أو المنشور  ھذا استخدام عن الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر  وقت
  .مسبق إشعار   دون التقریر   ھذا في الواردة  اآلراء لـشركة بریمییر تغییر  یحق

  المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات  على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر  ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر  ھذا ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر  لھذا
  المقصود المتلقي  بخالف  شخص أي قبل من  إنتاجھ إعادة  أو  توزیعھ أو  نشره أو البحثي التقریر  لھذا بھ المصرح  غیر  االستخدام  إن . األشكال من

ا محظور    . تمامً

  وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر  ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 . بدقة عنھا التعبیر   تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


