
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٧/٠٢/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  13,200.66 -0.96% 1.26% 434,343,296 129,669,590 359,350,169,533مؤشر (

 EGX 50(  1,800.63 -0.32% -16.24% 483,511,168 149,656,278 438,564,899,845مؤشر (
 EGX 70(  1,223.24 65.00%  76.30% 96,378,512 43,149,401 198,314,725,950مؤشر (
 EGX 100(  1,325.97 -0.18% -23.23% 530,721,792 172,818,991 557,664,895,483مؤشر (

  عناوین االخبار
  البورصة المصریة تقر قید زیادة رأسمال مصر الجدیدة

  لإلسكان
 البورصة تفص مستندات زیادة رأسمال العز الدخیلة  
  للسھم واألرباح  ٥٥سودیك تقترح توزیع كوبون نقدي ً قرشا

  ٢٠١٩خالل  %٦٠ترتفع 
  ٤٠بورتالند السنویة تنخفض خسائر اإلسكندریة ألسمنت%  
 ُعلن وقف تمثیلھا لعالمة ھیونداي بالعراق   جي بي أوتو ت
  ملیون جنیھ  ٣٥٦طلعت مصطفى تقترح توزیعات نقدیة بـ

  %١٠على المساھمین واألرباح السنویة ترتفع 
  ٢٠١٩برایم القابضة تتحول للخسارة في  
  الحكومة توافق على تعدیالت قانون شركات قطاع األعمال

  العام (تفاصیل كاملة) 
 %ا بالواردات المصریة من منتجات البترول دیسمبر  ٤٠ ً تراجع

  الماضى 
  مجلس األعمال المصرى الصینى: االقتصاد العالمى تأثر

  بفیروس كورونا
  الضرائب: إلغاء الحجز على الممول في حالة تقدیم طلب

  ح في المنازعة للتصال
 »مدینة «الصینیة توقف خططھا الترویجیة لـ» مان كاي

  »  كورونا«بسبب » النسیج
  البیت األبیض: ترامب ومودي یأمالن في اتفاق تجارة أولي  
 ارتفاع مخزونات النفط األمریكیة األسبوع الماضي  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   سعرھااالسھم التي ارتفع   
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا
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  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
  البورصة المصریة تقر قید زیادة رأسمال مصر الجدیدة لإلسكان

أقرت البورصة المصریة قید زیادة رأسمال شركة مصر الجدیدة لإلسكان 
ملیون  ٣٣٣٫٧٧ملیون جنیھ إلى  ١١١٫٢٥٧والتعمیر من 

جنیھ.وأوضحت البورصة في بیان، أن لجنة القید أقرت الزیادة بإصدار 
ً من األرباح  ٢٥ملیون سھم بقیمة اسمیة  ٨٩٠٫٠٥ ً للسھم تمویال قرشا

بواقع سھمین لكل  ٢٠١٩یونیو  ٣٠الیة للشركة في المرحلة للقوائم الم
سھم أصلي.وأشار البیان إلى أن الحق في التوزیع المجاني لحامل السھم 

.وذكرت البورصة أنھ من المقرر ٢٠٢٠فبرایر  ٢٦حتى جلسة الیوم 
إدراج أسھم الشركة بعد الزیادة على قاعدة البیانات مع تحدید سعر مرجعي 

ً من جلسة على أسھم الشركة اعتب .كما أقرت البورصة زیادة رأس الیومارا
ملیار جنیھ.كان مجلس  ١٫٥ملیون جنیھ إلى  ٢٠٠المال المرخص بھ من 

، على ٢٠١٩إدارة مصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر، وافق مطلع نوفمبر 
ملیون  ٣٣٣٫٧ملیون جنیھ إلى  ١١١٫٢زیادة رأس المال المصدر من 
كزیادة ناتجة عن  ١:٢للمساھمین بنسبة جنیھ، من خالل أسھم مجانیة 

األرباح المحتجزة للشركة والمذكورة في القوائم المالیة عن السنة المنتھیة 
.وقررت الشركة زیادة رأس المال المرخص بھ ٢٠١٩یونیو  ٣٠في 

ً للزیادات المستقبلیة المتوقعة في رأس  ١٫٥لیصبح  ملیار جنیھ، تحسبا
م أعمال الشركة المتوقعة خالل الثالث المال حسب معدالت النمو في حج

  المصدر: مباشرسنوات التالیة.

  البورصة تفص مستندات زیادة رأسمال العز الدخیلة

قالت البورصة المصریة، إنھا تفحص المستندات المتقدمة من العز الدخیلة 
)، الخاصة بزیادة رأس المال.وأضاف IRAXاالسكندریة ( -للصلب 

یوم الثالثاء، أن الشركة تقدمت بمستندات قید البورصة في بیان صادر، 
ملیون حق مقابل  ١٢٫١٧٥حق االكتتاب منفصال عن السھم األصلي بعدد 

 ٢٫٥٥ملیار جنیھ إلى  ١٫٣٣أسھم زیادة راس مال الشركة المصدر من 
ملیون سھم.وأوضحت  ١٢٫١٧٥ملیار جنیھ، وذلك بإصدار عدد 

م األرصدة الدائنة لصالح قدامى البورصة، أنھا تسدد نقدا و / أو باستخدا
 ١٠٠المساھمین كال في حدود نسبة مساھمتھ، وذلك بقیمة اسمیة لكل سھم 

جنیھ عالوة إصدار للسھم الواحد،  ١٠٧٦٫٨٥جنیھ، باإلضافة إلى مبلغ 
بدون مصاریف إصدار مع السماح بتداول حق االكتتاب منفصال عن السھم 

ر خالل الفترة من ینایر حتى األصلي.یشار إلى أن الشركة حققت خسائ
 ٩٩٦٫٥٥ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٢٫٢٥بقیمة  ٢٠١٩سبتمبر 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار 
حقوق األقلیة.وتراجعت مبیعات الشركة خالل أول تسعة أشھر من عام 

جنیھ بالفترة المقارنة  ملیار ٣٠٫٩ملیار جنیھ، مقابل  ٢٩٫٧٥إلى  ٢٠١٩
من العام الماضي.وكانت المؤشرات المستقلة أظھرت تحقیقھا خسائر بقیمة 

ملیون جنیھ خالل الفترة ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح  ٤٦٢
  المصدر: مباشرملیار جنیھ بالفترة المقابلة من العام الماضي. ٢٫٢٧بقیمة 

 %٦٠رباح ترتفع واأل شاً للسھمقر ٥٥سودیك تقترح توزیع كوبون نقدي 
  ٢٠١٩خالل 

سودیك،  -اقترح مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمیة واالستثمار 
ً لكل سھم على المساھمین عن أرباح  ٥٥توزیع  وأوضحت .٢٠١٩قرشا

الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء، أن المجلس اقترح توزیع 
ملیون جنیھ حصة من األرباح للعاملین.وحققت الشركة خالل  ١٩٫٢
ً بلغت  ٢٠١٩ ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى  ٧٢١٫٢٤أرباحا

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

   ١١٫٩٦    ٣٨٫١٠  المشروعات الصناعیة والھندسیة
   ٩٫٩٨    ٠٫٥٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ٩٫٩٥    ١٤٫٢٦  أطلس
  ٨٫٤٤    ٥٫١٤  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

  ٨٫٣٠    ٤٫٨٣  سبأ

 

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

 -٩٫٧٣    ٢٫٦٩   جي بي اوتو
 -٨٫٩٣    ٢٠٫٠٠  فودیكو

 -٨٫٧٠    ٠٫٢١  الخلیج لالستثمارات العربیة
 -٥٫١٩    ٢٥٫٦٠  الوطنیة لالسكان

 -٥٫٠٦    ١٣٫٥٢  مصر بنى سویف لالسمنت

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  التداولقیمة   السھم

  ٨٣٫٧١    ١٠١،٤٨٤،١٦٨  البنك التجاري الدولي
  ١٣٫٥٠    ٣٦،٤٠٧،٧٥٢  القاھرة لإلستثمار والتنمیة العقاریة

  ٠٫٥٣    ٣٠،٧٤٢،٤٦٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٧٫٣١    ٢٨،٤٢٠،٤٣٨  مصر الجدیدة لالسكان
  ١٢٫٦٠    ٢٥،٢٢٩،٣٢٠  المصریة لالتصاالت

  

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

  ٠٫٥٣    ٦٠،٦٨٥،٠٦٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٦٣    ١٠،٢٦٩،٣٩٦  بورتو القابضة

  ١٫٤٦    ٨،٤٨١،٤٣١  بالم ھیلز
  ٠٫٢٦    ٨،٤٥٩،١٩٢  العربیة لالستثمارات

  ١٫١٩    ٨،٢٥٢،٦٣٥  دایس

  
   قطاعات من حیث قیمة التداولأكبر خمس 
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، مع ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٤٥٠٫٩، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩دیسمبر 
االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل  األخذ في

ملیار جنیھ  ٣٫٧ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٥٫٣٣العام الماضي إلى 
ملیار جنیھ بنمو  ٧٫٣.وحققت سودیك إجمالي مبیعات وصل إ٢٠١٨في 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة ٢٠١٨بالمائة عن  ٣٢

ً ب ملیون  ١٩٣٫٥ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ١٩٥٫١٣لغت أرباحا
  المصدر: مباشر.٢٠١٨جنیھ في 

  %٤٠خسائر اإلسكندریة ألسمنت بورتالند السنویة تنخفض 

أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة اإلسكندریة ألسمنت بورتالند 
بالمائة على أساس  ٤٠، تراجع صافي خسائر الشركة بنسبة ٢٠١٩خالل 

نوي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء، إنھا سجلت س
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة دیسمبر  ٢٣٦٫٣صافي خسارة بلغ 

ملیون جنیھ خالل العام  ٣٩٤٫١، مقابل صافي خسائر بلغت ٢٠١٩
ملیار جنیھ،  ٢٫١٩نحو  ٢٠١٩المقارن.وسجلت اإلیرادات المجمعة خالل 

.وعن المؤشرات المالیة المستقلة خالل ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٢٫٨٦مقابل 
ملیون جنیھ بنھایة  ١٥٧٫٤٤، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى ٢٠١٩
.وبلغت ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٢٥١٫٩٧، مقابل خسائر بقیمة ٢٠١٩

ملیار  ١٫٢٣، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ٩٩٧٫٥اإلیرادات المستقلة، 
، ٢٠١٩ركة خالل التسعة أشھر األولى من .وحققت الش٢٠١٨جنیھ في 

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى  ٩٦٫٥٨خسائر مجمعة بلغت 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة  ٢٤٥٫٧سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

  المصدر: مباشر.٢٠١٨من 

ملیون جنیھ على  ٣٥٦طلعت مصطفى تقترح توزیعات نقدیة بـ 
  %١٠السنویة ترتفع  رباحاألو المساھمین

، ٢٠١٩اقترح مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خالل 
ً على المساھمین.وأوضحت الشركة في بیان  ٣٦٥توزیع  ملیون جنیھ نقدا

لبورصة مصر، یوم األربعاء، أن إجمالي األرباح القابلة للتوزیع تبلغ 
 ٢٩٫٣، و٢٠١٩ملیون جنیھ عن  ٤٧١٫١٤ملیون جنیھ، منھا  ٥٠٠٫٤٣٧

 ١٠٦٫٨٨ملیون جنیھ أرباح مرحلة.وأوضحت الشركة، أنھ سیتم ترحیل 
ملیون جنیھ أرباح للعام المقبل.ودعا مجلس اإلدارة النعقاد الجمعیة العامة 

، ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠٢٠مارس  ٢٨غیر العادیة یوم السبت 
ً بلغت  في ملیار جنیھ  ١٫٧ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ١٫٨٧أرباحا

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة ٢٠١٨
 ١٠٫٩ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١١٫٧خالل العام الماضي إلى 

.وأوضحت الشركة، أن رصید الوحدات المباعة ولم ٢٠١٨ملیار جنیھ في 
ملیار جنیھ في  ٤١٫٧ملیار جنیھ مقابل  ٤٩٫٥یتم تسلیمھا للعمالء بلغ 

ملیار  ٢٠٫٤بلغت  ٢٠١٩.وحققت الشركة مبیعات عقاریة خالل ٢٠١٨
.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٨ملیون جنیھ عن  ٩٠٠جنیھ بارتفاع 
ملیون جنیھ،  ٤٧١، فقد ارتفعت أرباح الشركة إلى ٢٠١٩المستقلة خالل 

  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٠٩٫٨مقابل أرباح بلغت 

  

  

  

  

ُعلن وقف تمثیلھا لعالمة ھیونداي بالعراق   جي بي أوتو ت
أعلنت شركة جي بي أوتو، وقف تمثیلھا لعالمة ھیونداي بالعراق، 
في ظل تغییر سیاسة الشركة األم الجدیدة الستراتیجیة نموذج 
الموزع المتعدد في السوق العراقیة.وقالت الشركة في بیان یوم 

ألربعاء لبورصة مصر، إن حصتھا السوقیة في السوق العراقي ا
بالمائة.وأضافت الشركة، أنھا اتخذت  ٢٥بلغت  ٢٠١٩خالل 

ً ألن أرباح  القرار بعد دراسة متأنیة للمسألة المطروحة، نظرا
نموذج األعمال الجدید لن یكفي لتغطیة تكلفة رأس المال.وذكرت 

لعراق كانت تحقق خسائ الشركة، أن عملیات سیارات الركوب با
، ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥على مستوى سافي الربح خالل أعوام 
ً ضئیلة في عامي  .وأوضحت ٢٠١٩و ٢٠١٨وحققت أرباحا

الشركة، أنھا ستواصل عملیاتھا حتى تقوم ببیع جمیع المخزون 
.وتابعت، أنھا ٢٠٢٠بالكامل، والتي قد تستمر حتى منتصف 

لماركات أخرى في سوق  ستستمر في استكشاف تمثیالت جدیدة
ً بلغت  سیارات الركوب العراقیة.یذكر أن الشركة، حققت أرباحا

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي،  ١٧٤٫٠٧
، ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٥٢١٫٣مقابل أرباح بلغت 

  المصدر: مباشر مع االخذ في االعتبار حقوق األقلیة.

  ٢٠١٩القابضة تتحول للخسارة في برایم 
أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة برایم القابضة 

، تحولھا للخسارة على أساس ٢٠١٩لالستثمارات المالیة خالل 
سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء 

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر  ١١٫٦٣أنھا حققت خسائر بلغت 
ملیون جنیھ في  ٣٢٫٢٣ر الماضي، مقابل أرباح بلغت إلى دیسمب

 ٦٢٫٣٥إلى  ٢٠١٩.وانخفضت إیرادات الشركة خالل ٢٠١٨
ملیون جنیھ في  ٩٩٫٧ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

، حققت ٢٠١٩.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل ٢٠١٨
 ٢٢٫٤٦ملیون جنیھ خسائر، مقابل أرباح بلغت  ٩٫٩٩الشركة 

ً بلغت ٢٠١٨ھ في ملیون جنی  ٤٫٢.یشار أن الشركة حققت أرباحا
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل 

، مع ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٢٨٫٩أرباح بلغت 
األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة 

 ٨٠٫٠٢ل إیرادات بلغت ملیون جنیھ، مقاب ٥٤٫٦خالل الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، 

ألف جنیھ خالل الربع الثالث  ١٧٨٫٠٩حققت الشركة خسائر بلغت 
ملیون جنیھ بالربع  ٩٫٣من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة ٢٠١٨المقارن من 
ً بلغت أرباح ملیون جنیھ خالل فترة التسعة أشھر األولى من  ١٫٣ا

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة  ٥٫٢العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨من 



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
الحكومة توافق على تعدیالت قانون شركات قطاع األعمال العام (تفاصیل 

   كاملة)

یوم األربعاء على مشروع مجلس الوزراء في اجتماعھ األسبوعي وافق 
قرار لرئیس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون 

لسنة  ٢٠٣شركات قطاع األعمال العام، والصادر بالقانون رقم 
.وشمل قرار موافقة مجلس الوزراء النص على تطبیق المالحظات ١٩٩١

زراء.وذكر مجلس الوزراء أن تعدیل القانون یأتي التي تم إبداؤھا من الو
ً على صدور قانون شركات قطاع األعمال  ٢٩في ضوء مرور  عاما

العام.وشركات قطاع األعمال، شھدت تغیرات كثیرة خالل تلك السنوات 
خاصة على المستوى االقتصادي.وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك 

مملوكة للدولة لمواكبة تلك استوجب تطویر القواعد التي تنظم الشركات ال
المتغیرات.وذلك بھدف اإلسراع في جھود تطویر ھذه الشركات وتحسین 
أدائھا وھیاكلھا المالیة، والعمل على حسن إدارتھا واالستغالل األمثل 
ألصولھا.ولتحقیق االستمراریة واالستدامة في نشاطھا، وأیضا للعمل على 

زیادة قدرتھا على المنافسة في زیادة مُساھمتھا في االقتصاد القومي، و
األسواق الداخلیة والخارجیة.وأضاف بیان نص القرار لمجلس الوزراء 
أن كل ذلك سوف ینعكس باإلیجاب على نتائج أعمال شركات قطاع 
األعمال العام وتطورھا، ویستتبعھ زیادة في عوائد الدولة في ملكیتھا بھذه 

ً من الشركات.وتضمن نص القرار اإلشارة إلى أن  التعدیالت تتضمن عددا
المحاور.ومن أھم محاور التعدیالت وفقا لنص القرار تھیئة اإلطار 
القانوني المُناسب لعملیة تطویر أداء شركات قطاع األعمال العام.بجانب 

في شركات قطاع األعمال ، ” الحوكمة“تطبیق قواعد اإلدارة الرشیدة 
ائھا.كما تتضمن محاور وزیادة مُستویات اإلفصاح والشفافیة بشأن أد

تعدیالت قانون شركات قطاع األعمال العام وضع معاییر لقیام الشركات 
القابضة أو التابعة للمُشاركة في تأسیس شركات مُشتركة جدیدة.ووضع 
إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، والتزام شركات قطاع األعمال 

ري.إلى جانب تحفیز العاملین بمعاییر التقییم المالي ومعاییر التقییم العقا
ومجالس اإلدارة للعمل على تحسین األداء وزیادة أرباح 
الشركات.وتتضمن محاور تعدیالت قانون شركات قطاع األعمال العام 
أیضا السعي نحو تماثل قواعد وأسالیب اإلدارة بشركات قطاع األھمال 

وجھ .مع معالجة أ ١٩٨١لسنة  ١٥٩مع الشركات التي تخضع للقانون 
القصور والسلبیات والتي أفرزھا تطبیق القانون القائم.وقد وافق مجلس 
الوزراء في اجتماعھ أیضا على عدد من القرارات األخرى .وتضمنت 
القرارات التي وافق علیھا الموافقة على مشروع قرار لرئیس الجمھوریة 
بتخصیص قطعتى أرض من األراضى المملوكة للدولة ملكیة خاصة في 

تى أسوان والفیوم، الستخدامھا كمنفعة عامة إلقامة جبانات محافظ
مركز  –فدان في ناحیة الكاجوج  ١٧٫٩للمسلمین.القطعة األولى بمساحة 

فدادین في  ١٠بمحافظة أسوان.وقطعة األرض الثانیة بمساحة  -كوم أمبو
بمحافظة الفیوم.كما وافق مجلس  –مركز یوسف الصدیق  –ناحیة الریان 
ى مشروع قرار رئیس الجمھوریة إلعادة تخصیص قطعة الوزراء عل

فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكیة خاصة  ٢٠٫٠٢أرض بمساحة 
في ناحیة الخارجة بمحافظة الوادي الجدید.وذلك لصالح مركز بحوث 
الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصالح األراضي الستخدامھا في 

  مالالمصدر: الإقامة محطة بحثیة.

  

  
ا بالواردات المصریة من منتجات البترول دیسمبر  ٤٠% ً تراجع

  الماضى 

ا خالل  ً ا ملحوظ ً حققت الواردات المصریة من منتجات البترول تراجع
ملیون دوالر، مقابل  ٣٠٥شھر دیسمبر الماضي، حیث سجلت نحو 

، بنسبة تراجع ٢٠١٨الشھر من عام ملیون دوالر خالل نفس  ٥١٣٫٨
.وأظھرت نشرة التجارة الخارجیة الصادرة عن %٤٠٫٦بلغت نحو 

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن قائمة الواردات التي 
انخفضت خالل دیسمبر الماضي شملت أیضا الواردات المصریة من 

قابل ملیون دوالر، م ٢٥٧مواد أولیة من حدید أو صلب، وسجلت 
، بتراجع نسبتھ ٢٠١٨ملیون دوالر في نفس الشھر من عام  ٢٨٠٫٧

.وشھدت الواردات المصریة من القمح تراجع في نفس الفترة %٨٫٤
ملیون دوالر، مقابل  ٢٠٩٫٢التي یرصدھا التقریر، حیث بلغت 

، بتراجع بلغ نحو ٢٠١٨ملیون دوالر في نفس الفترة من عام  ٢٤٤٫٤
ملیون  ١٣٢لواردات من فول الصویا نحو ، كما بلغت قیمة ا%١٤٫٤

ملیون دوالر في فترة المقارنة،  ١٣٧٫٧دوالر في فترة التقریر، مقابل 
.أما بالنسبة للواردات المصریة من الذرة %٤٫١بنسبة تراجع بلغت نحو 

 ١٤٤٫٤ملیون دوالر في فترة التقریر، مقابل  ١١٨٫٤فقد سجلت نحو 
، كما تراجعت %١٨بتراجع نسبتھ  ملیون دوالر خالل فترة المقارنة،

ملیون دوالر في فترة التقریر، مقابل  ١٠٨٫٨واردات اللحوم وبلغت 
ملیون دوالر في فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت  ١٤٠٫٩
.وسجلت الواردات المصریة ارتفاعا طفیفا خالل شھر دیسمبر %٢٢٫٧

الصادرة عن  الماضي، وفقا لبیانات النشرة الشھریة للتجارة الخارجیة،
الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، حیث بلغت القیمة اإلجمالیة 

ملیار دوالر خالل نفس  ٦٫٤٤ملیار دوالر، مقابل  ٦للواردات نحو 
   .٢٠١٨الشھر من عام 

مجلس األعمال المصرى الصینى: االقتصاد العالمى تأثر بفیروس 
  كورونا 

مجلس األعمال المصرى الصینى، قال مصطفى إبراھیم نائب رئیس 
إن االقتصاد العالمى تأثر بشكل كبیر من انتشار فیروس كورونا، 
وھناك دول تغلق بعض الدول بھا مثل إیطالیا، باإلضافة إلى غلق 
ً إلى أن االقتصاد العالمى ال زال یتأثر.وأوضح خالل  موانئ، الفتا

میین عمرو خلیل مداخلة ھاتفیة لبرنامج "من مصر"، الذى یقدمھ اإلعال
"، أن األسھم العالمیة تراجعت cbcوریھام إبراھیم، على فضائیة "

بشكل كبیر بسبب فیروس كورونا، وكذلك حركة السیاحة العالمیة، 
ً إلى أن الصین یتم وصفھا أنھا مصنع العالم، وعندما یتوقف فإن  مشیرا

ن العالم یعانى.وذكر نائب رئیس مجلس األعمال المصرى الصینى، أ
ھناك مصانع كثیرة في كوریا والیابان مثل إنتاج السیارات توقفت، 
ً.ولفت إلى أنھ لو  ً إلى أن التأثیر على اقتصاد الصین ضخم جدا الفتا
األسواق الصینیة بدأت تفتح في مارس فإن حدة المشكلة ستقل، أما لو 
لم یكن ھناك إمكانیة الستمرار تدفق السلع الصینیة ستصبح مشكلة، 

 أنھ یجب أن نبحث عن البدیل، ولكن البدیل كان موجود ولكنھ موضحاً 
غالى وغیر مطابق للمواصفات، وتابع: "السفر إلى الصین تعتبر مھمة 
انتحاریة".وكان الدكتور مصطفى إبراھیم نائب رئیس مجلس األعمال 
المصرى الصینى، قال إن إنتاج بعض الصناعات في الصین حتى اآلن 

ً أن السوق لم یؤثر فیروس كورو نا على حجم الواردات، موضحا
المصرى یعلم أنھ في شھر فبرایر أجازات عید الربیع في الصین، 



 

 

الضرائب: إلغاء الحجز على الممول في حالة تقدیم طلب للتصالح في 
   المنازعة

قال رضا عبد القادر رئیس مصلحة الضرائب، إنھ یمكن للممول المحجوز 
من قیمة الضریبة  %١٠علیھ أن یتقدم بطلب إلنھاء النزاع مصحوبا بسداد 

المتنازع علیھا، وسیتم إلغاء الحجز فورا.وأضاف عبد القادر في بیان الیوم 
من قرار األربعاء للمصلحة، أن من سیتقدم بطلب إنھاء النزاع سیستفید 

تخفیض مقابل تأخیر السداد وذلك بعد إجراء التسویات الناتجة عن إنھاء 
المنازعات وفقا للقانون، وذلك وفقا لتجدید العمل بقانون إنھاء المنازعات 

.وذكر أن ھذه اإلجراءات تأتي في إطار حرص ٢٠٢٠یونیو  ٣٠حتى 
لف إنھاء وزارة المالیة ومصلحة الضرائب على تسریع وتیرة العمل في م

المنازعات الضریبیة ؛ بما یحفظ حق الدولة ویُسھم في إرساء دعائم جسور 
الثقة مع الممولین؛ باعتبارھم شركاء التنمیة .ویأتي ذلك بعد أن وافق 
مجلس النواب، أمس األول االثنین، نھائیا على مشروع القانون المقدم من 

ض أحكام قانون الحكومة بشأن إنھاء المنازعات الضریبیة وتعدیل بع
، بموافقة أكثر ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

من ثلثي عدد النواب.ونصت المادة األولى من مشروع القانون على أنھ 
 ٧٩یجدد العمل باألحكام واإلجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم 

لقانونین رقمي في شأن إنھاء المنازعات الضریبیة المعدل با ٢٠١٦لسنة 
.كما نصت ٢٠٢٠یونیو  ٣٠حتى  ٢٠١٨لسنة  ١٧٤و ٢٠١٨لسنة  ١٤

ً ألحكام القانون رقم  لسنة  ٧٩المادة على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا
وتعدیالتھ المشار إلیھما في نظر الطلبات التي لم یفصل فیھا، كما  ٢٠١٦

یونیو  ٣٠تتولى الفصل في الطلبات الجدیدة التي تقدم إلیھا حتى 
.وبحسب بیان،أوضح رئیس مصلحة الضرائب أنھ وفقا لھذا القانون ٢٠٢٠

یمكن للممول الراغب في إنھاء منازعتھ أمام لجان الطعن أو المحاكم أن 
یتقدم بطلب إلنھاء المنازعة.وبالنسبة للممولین الذین تم الربط علیھم من 

ً لقرارات لجان طعن وتم الط عن علیھا أمام خالل الضریبة المستحقة طبقا
المحاكم یمكنھم أیضا االستفادة من ھذا القانون بأن تقوم بتقدیم طلب 

ً بسداد نسبة  من قیمة الضریبة المتنازع علیھا،  %١٠التصالح مصحوبا
وفقا لعبد القادر.وأھابت مصلحة الضرائب بالممولین ممن لدیھم منازعات 

 ٣٠المنازعة قبل ضریبیة أو المحجوز علیھم سرعة التقدم بطلب إلنھاء 
لالستفادة من مزایا ھذا القانون ورفع الحجوزات  ٢٠٢٠یونیو

عنھم.وأشارت إلى أن ھذا القانون یمنح الممولین فرصة جدیدة لالتفاق مع 
اإلدارة الضریبیة على إنھاء المنازعات، على النحو الذي یُسھم في سرعة 

جوزات عنھم ، استقرار المراكز القانونیة لھؤالء الممولین، ورفع الح
  وتحصیل حق الدولة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

وأغلب المستوردین تداركوا ذلك في شھر فبرایر، ونخشى من 
   المصدر: الیوم السابعالمشكالت بعد شھر فبرایر.

» مدینة النسیج«الصینیة توقف خططھا الترویجیة لـ» مان كاي«
  »  كورونا«بسبب 

قررت شركة شانج شینج لالستثمار التابعة لمجموعة مان كاي 
الصینیة، وقف كافة خططھا الترویجیة داخل الصین لمشروع  مدینة 
ً بمدینة السادات ،  الصناعات النسیجیة والذي تعكف على تنفیذه حالیا
في ظل تفشي فیروس كورونا والذي ارتفعت حصیلة الوفیات الناتجة 

شخص.قال مایو  ٢٧١٧حتى صباح الیوم لتصل لنحو  عنھ بالصین
جین رئیس مجلس إدارة الشركة  في تصریحات خاصة ، إن ھناك 
ً كبیرة من الحكومة الصنییة بأنھا ماضیة الحتواء الفیروس  وعودا
ومواجھتھ خالل فترة لن تزید عن شھر، وذلك بالتزامن مع قیام اإلدارة 

طلب خطة تمویل إضافیة بقیمة األمریكیة خالل الیومین الماضیین ب
ملیار دوالر من الكونجرس لتسریع عملیة تطویر اللقاحات، ودعم  ٢٫٥

التحضیر واالستجابة، وشراء المعدات واإلمدادات الالزمة، لمكافحة 
ألف  ٧٨فیروس كورونا ، كما سجل عدد المصابین بھ أكثر من 

ى وحصلت شركة  مان كاي المملوكة للحكومة الصینیة عل.شخص
 ٣٫١موافقة الحكومة المصریة لتنفیذ المشروع على مساحة إجمالیة 

ملیون متر مربع، وتم إبرام اتفاقیة شراء وبیع األراضي (حقوق الملكیة 
ً خالل  ً حكومیا الدائمة) مع مجلس الوزراء المصري، كما صدر قرارا

ا. ً ا قومیّ   الغدالمصدر: أموال العام الماضي باعتبار المدینة الجدیدة مشروعً

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  البیت األبیض: ترامب ومودي یأمالن في اتفاق تجارة أولي 

قال البیت األبیض إن الرئیس األمریكي دونالد ترامب ورئیس وزراء الھند 
من محادثات التجارة الجاریة “ سریعا”نارایندرا مودي اتفقا على االنتھاء 

إلى المرحلة األولى من اتفاق تجاري ثنائي بین التي یأمالن في أن تقود 
 ٢٥و ٢٤البلدین.ویأتي اإلعالن في أعقاب زیارة ترامب للھند یومي 

فبرایر شباط والتي أبرم خاللھا صفقة لبیع معدات عسكریة للھند بقیمة 
ثالثة ملیارات دوالر.وذكر البیت األبیض في بیان في ساعة متأخرة من 

ق (ترامب ومودي) على االنتھاء سریعا من اتف”مساء یوم الثالثاء 
المفاوضات الجاریة، والتي یأمالن في أن تصبح المرحلة واحد من اتفاق 
تجاري ثنائي شامل یعكس الطموحات الواقعیة واإلمكانات الكاملة 

دون التطرق لتفاصیل عما سوف یتضمنھ “ للعالقات التجاریة بین البلدین
ترامب الھند بسبب الرسوم الجمركیة المرتفعة االتفاق.ویوم الثالثاء، انتقد 

وقبل “.الھند تفرض أعلى رسوم على مستوى العالم على األرجح”قائال 
الزیارة، استمرت المفاوضات الصعبة بین الطرفین لشھور سعیا لتضییق 
ھوة الخالفات بشأن المنتجات الزراعیة واألجھزة الطبیة والتجارة الرقمیة 

إذا كان ھناك اتفاق مع الھند سیُبرم بحلول ”ت ترامب والرسوم الجدیدة.وقال
وقال الرئیس األمریكي “.نھایة العام وإذا لم یحدث سیكون ھناك أمر آخر

إن بالده ترید أن تلقي معاملة عادلة وفتح األسواق الھندیة أمامھا 
   المصدر: رویترزبالمثل.

  ارتفاع مخزونات النفط األمریكیة األسبوع الماضي 

یانات من معھد البترول األمریكي أن مخزونات النفط الخام أظھرت ب
والبنزین ارتفعت في الوالیات المتحدة األسبوع الماضي، بینما ھبطت 

ملیون برمیل في  ١٫٣مخزونات نواتج التقطیر.وزادت مخزونات الخام 
ملیون برمیل مقارنة  ٤٤٤٫٤فبرایر شباط إلى  ٢١األسبوع المنتھي في 

لین بارتفاع قدره ملیوني برمیل.وقال المعھد إن مع توقعات المحل
مخزونات النفط في مركز التسلیم في كاشینج بوالیة أوكالھوما ارتفعت 

ألف برمیل.وأظھرت بیانات معھد البترول أن معدالت  ٤١١بمقدار 
ألف برمیل  ٢٨٢استھالك المصافي من الخام انخفضت بمقدار 

ألف برمیل، مقارنة مع  ٧٤یومیا.وزادت مخزونات البنزین بمقدار 
 ٢٫٢توقعات محللین في استطالع للرأي أجرتھ رویترز النخفاض قدره 

ملیون برمیل.وأظھرت بیانات معھد البترول أن مخزونات نواتج التقطیر، 
آالف برمیل،  ٧٠٦التي تشمل الدیزل وزیت التدفئة، انخفضت بمقدار 

وھبطت واردات ملیون برمیل. ١٫٧مقارنة مع توقعات النخفاض قدره 
ألف برمیل  ٢٨٠الوالیات المتحدة من الخام األسبوع الماضي بمقدار 

   المصدر: رویترزیومیا.

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,711.00  -0.61% السعودیة

 DFMGI 2,587.00 -1.30%  دبي
 ADI 4,891.00 -0.93% ابوظبي
 MARKET-IXP 523,850.97 1.03% الكویت

 BSEX 1,662.30 0.11% البحرین
 GENERAL 9,548.00 -1.60% قطر

 MASI 12,410.00 -0.26% المغرب
 TUN20 7,136.00 -0.17% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,957.59  -0.46% أمریكا
 S&P 500 3,116.39  -0.38% أمریكا
 NASDAQ 8,980.77 -0.46% أمریكا

 FTSE 100 7,042.47 0.35% لندن
 DAX 12,774.88  -0.12% أمانیا

 Nikkei 225 21,948.23  -2.13% الیابان
 %0.67 1,647.25 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.61- 52.56 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %1.72-  47.93 البرمیل (دوالر)نایمكس 



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.8  0.8  غ.م.  138.3  %46.9  7.36  شراء  4,473.9  5.01  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %148.2  20.23  شراء  4,427.6  8.15  شركة حدید عز
  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٧/٠٢/٢٠٢٠  ٢٦/٠٢/٢٠٢٠  اصلىسھم مجانى لكل سھم  ٢  مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر
  ٠٥/٠٣/٢٠٢٠  ٠٤/٠٣/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم اصلي ٠٫٠٥  الدلتا للتأمین
  ٠٥/٠٣/٢٠٢٠  ٠٤/٠٣/٢٠٢٠  سھم مجانى لكل سھم اصلى ٠٫٣٧١٦٨  سبید میدیكال

 

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

  ٢٧/٠٢/٢٠٢٠  ٢٥/١٢/٢٠١٩  جنیھ للسھم ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر
  ٢٧/٠٢/٢٠٢٠  ٢١/١٠/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٠القسط الثانى   االسكندریة للزیوت المعدنیة

  ٢٧/٠٢/٢٠٢٠  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨القسط السابع   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة
  ٢٧/٠٢/٢٠٢٠  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٦٣٠٣القسط التاسع   العربیة لمقاوالت حفر االبار

  ٢٧/٠٢/٢٠٢٠  ٢٤/٠٢/٢٠٢٠  جنیھ مصرى لكل سھم ٤٫٠١٢٥  المركز الطبي للمقاولون العرب
  ١٢/٠٣/٢٠٢٠  ٠٤/١٢/٢٠١٩  جنیھ للسھم القسط الثانى ٠٫٣٥  مصر لالستثمار العقارى والسیاحي

  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ١٥/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٤٥القسط الثانى   المھندس للتأمین
  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط الرابع   قناة السویس للتأمین

  ٢٦/٠٣/٢٠٢٠  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨القسط الثامن   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة
  ٢٦/٠٣/٢٠٢٠  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ١٫٢٦٠٦القسط العاشر  لمقاوالت حفر االبارالعربیة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  القلیوبیة -بنھا  –أ الفلل ٣شارع  ٢٩بمقر الشركة بالعنوان االتى :   غیر عادیة  اراب للتنمیة واالستثمار العقاري  ٢٩/٠٢/٢٠٢٠
  الجیزة -الدقي  -بمقر الشركة اول ش نادي الصید   عادیة      العربیة الستصالح االراضي  ٢٩/٠٢/٢٠٢٠
  القاھرة -مدینة نصر  –ش الطیران  –بقاعة االجتماعات بالدور الثالث بفندق سونستا   عادیة  العربیة للصناعات الھندسیة  ٠١/٠٣/٢٠٢٠
  صالح سالم –عمارات العبور  ١٤ –بمقر الشركة االدارى   غیر عادیة  ایكميالدولیة للصناعات الطبیة   ٠٤/٠٣/٢٠٢٠

المركز  -االسكندریة للخدمات الطبیة   ٠٥/٠٣/٢٠٢٠
  االسكندریة -الطبى الجدید 

االسكندریة  -سموحھ –مایو  ١٤االسكندریة الكائن في طریق  –بمقر المركز الطبي الجدید   عادیة
  االدارىوذلك بقاعة المؤتمرات بالمبني 

٠٨/٠٣/٢٠٢٠  EAC  المصریة العربیة (ثمار) لتداول
  االوراق المالیة

  الدقى –شارع وزارة الزراعة  ٢٠بمقر الشركة   عادیة

غیر عادیة و مدینة نصر لالسكان والتعمیر  ١٠/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

امام مدخل مطار  –بمركز مبیعات الشركة بموقع تاج سیتى على امتداد شارع الثورة 
  القاھرة -القاھرة 

  

  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 COMI 83.7 -0.35 0.86 1,216,765 101,484,168 87.10 66.15 43.47% (مصر)

 EAST 14.40 -2.44 4.76- 760,081 11,039,115 18.78 14.31 7.34% ایسترن كومباني -الشرقیة 
مجموعة طلعت مصطفى 

 EKHO 1.19 -2.22 7.91- 433,824 514,552 1.59 1.16 5.25% القابضة

 TMGH 7.59 0.53 6.30- 1,025,807 7,720,344 12.00 7.14 4.31% المصریة الكویتیةالقابضة 

 HRHO 15.50 -1.27 7.52- 1,188,319 18,045,476 20.60 15.00 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 SWDY 9.85 -0.40 12.13- 1,376,782 13,500,417 18.20 9.21 3.98% القابضھ

 CLHO 5.25 -1.50 9.79- 3,136,240 16,465,176 7.06 5.00 2.94% كریدي اجریكول مصربنك 

 CIEB 42.01 -1.48 3.43- 1,266 53,177 48.10 40.00 2.68% المصریة لالتصاالت

 JUFO 8.00 -4.31 6.98- 610,321 4,874,995 14.50 7.80 2.20% جھینة للصناعات الغذائیة
لالسكان مدینة نصر 

 MNHD 4.40 -1.12 9.09- 600,167 2,622,977 6.40 4.00 2.20% والتعمیر
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 ETEL 12.60 7.14 23.53 2,069,290 25,229,320 15.30 8.80 2.10% اسھم عادیة
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 ISPH 8.47 -0.35 10.84- 103,583 871,918 11.97 8.27 1.99% سودیك -واالستثمار

 CIRA 13.50 1.89 2.74- 2,696,893 36,407,752 13.90 9.16 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 ORAS 88.99 -0.99 11.03- 12,902 1,148,455 116.30 80.80 1.68% العقاریھ

 OCDI 12.52 -1.11 5.37- 844,130 10,504,829 18.00 11.40 1.62% شركة مستشفي كلیوباترا

 CCAP 2.16 1.89 12.20- 5,989,546 12,757,785 4.30 1.92 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 17.31 2.79 25.93- 1,654,104 28,420,438 29.20 16.22 1.32% والتعمیر
اوراسكوم كونستراكشون 

 SKPC 8.10 -1.22 9.50- 2,488,443 19,926,790 20.49 7.80 1.24% بي ال سي

 PHDC 1.46 2.03 17.09- 8,481,431 12,080,065 3.00 1.37 1.19% النساجون الشرقیون للسجاد

 AMOC 3.06 -1.61 15.47- 2,572,620 7,790,181 6.36 2.97 1.12% االسكندریة للزیوت المعدنیة

 AUTO 2.69 -9.73 29.02- 3,465,014 9,481,131 5.40 2.69 1.05% للبتروكیماویاتسیدى كریر 
بایونیرز القابضة 
 PIOH 4.67 4.94 11.22- 4,408,939 20,043,352 7.65 4.35 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 8.15 0.99 20.87- 1,477,939 11,948,255 21.32 7.74 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 4.74 -2.27 28.18- 788,369 3,737,753 7.92 4.62 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.78 -2.11 2.11- 1,674,268 4,671,555 3.79 2.63 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.53 9.98 2.58- 60,685,062 30,742,466 0.85 0.47 0.62% القابضھ
للمنتجعات المصریة 

 EGTS 2.35 3.52 2.08- 254,580 585,525 3.25 1.72 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 5.01 -0.79 6.53- 1,130,874 5,666,718 7.21 4.40 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.63 2.63 3.82 10,269,396 6,315,014 1.03 0.49 0.25%  كیما -المصریة 

 DSCW 1.19 5.90 32.13- 8,252,635 9,693,599 1.74 0.68 0.11% الحدید والصلب المصریة
  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

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

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

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .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
   


