
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٧/٠٤/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,377.24 2.54% -20.39% 761,918,976 315,232,023 277,060,131,630مؤشر (

 EGX 50(  1,595.46 3.63% -25.78% 876,291,584 363,296,025 343,426,779,051مؤشر (
 EGX 70(  1,184.87 3.39%  -7.25% 204,844,000 85,444,759 163,069,345,593مؤشر (
 EGX 100(  1,120.21 2.29% -35.14% 966,763,008 400,676,782 440,129,477,223مؤشر (
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  الشركات المقیدةأخبار
ُقر عرض "كایرو ثري ایھ" لالستحواذ على "النشا  الرقابة المالیة ت

  والجلوكوز"

العامة للرقابة المالیة المصریة، على نشر إعالن عرض وافقت الھیئة 
الشراء اإلجباري المقدم من شركة كایرو ثري یھ الدولیة للصناعات، 
لالستحواذ على شركة المصریة لصناعة النشا والجلوكوز.وأوضحت 
الرقابة المالیة، في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أن إعالن عرض 

كایرو ثري ایھ الدولیة یتضمن شراء حتى الشراء االجباري المقدم من 
بالمائة من أسھم رأسمال المصریة  ١٠٠ملیون سھم، بنسبة  ٥٠٫٠٧٧

جنیھ للسھم الواحد.وأضافت أن  ٨٫٦١لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 
فترة سریان عرض الشراء اإلجباري تبدأ من الیوم التالي لتاریخ إعالن 

وحتى نھایة جلسة تداول یوم الخمیس  العرض، وذلك ابتداءً من الیوم األحد
مایو المقبل.وأشارت إلى أن الحد األدنى لتنفیذ عرض الشراء  ٧الموافق 

بالمائة من أسھم الشركة  ٥١ملیون سھم تمثل نسبة  ٢٥٫٥حتى عدد 
المستھدفة بالعرض.وكانت الجمعیة العامة العادیة لشركة المصریة 

مصر، على قبول السعر النھائي  أمریكانا -للمشروعات السیاحیة العالمیة
 ١١٫٦٣٦المقدم من شركة كایرو ثري ایھ الدولیة للصناعات، لشراء 

ملیون سھم المملوكین لھا، في رأسمال الشركة المصریة لصناعة النشا 
جنیھ.كما وافقت الجمعیة العامة العادیة  ٨٫٥٤والجلوكوز، بسعر سھم 

زم المقدم من شركة كایرو لشركة القاھرة للدواجن على قبول العرض المل
ملیون سھم المملوكین للشركة  ١٣٫٦٥ثري إیھ الدولیة للصناعات لشراء 

في رأسمال الشركة المصریة لصناعات النشأ والجلوكوز.وحققت 
 ١٧خسائر بلغت  ٢٠١٩المصریة لصناعة النشار والجلوكوز خالل 

فعت .وارت٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٧٤٫٣ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت 
ملیون جنیھ، مقابل  ٩٦٧٫٨مبیعات الشركة خالل العام الماضي إلى 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٩٠٩٫٢مبیعات بلغت 

  ھیئة میناء اإلسكندریة توافق على جدولة مدیونیات "المتحدة للشحن"

قالت شركة العربیة المتحدة للشحن والتفریغ، إنھا اتفقت مع الھیئة العامة 
لمیناء اإلسكندریة على جدولة مدیونیة الشركة المستحقة للھیئة.وأوضحت 
ً على تأثیر تداعیات  الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، ردا

مالیین جنیھ  ٥فیروس كورونا على قوائمھا المالیة، إنھا قامت بسداد نحو 
ملیون جنیھ بقرض من القابضة  ٢٨من تحت حساب المدیونیة البالغة 

لنقل البحري والبري وتم االتفاق على جدولة باقي الدین والسماح للشركة ل
بمارسة نشاطھا داخل المیناء.وأضافت أن تفشي فیروس كورونا أدى إلى 
انخفاض الكمیة المتداولة داخل المیناء.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي 

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة مارس  ٢٢٫٦٥خسائر بلغت 
ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العام  ١٨٫٩٢لماضي، مقابل ا

 ٨٫٣٥المالي الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة لتسجل 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة  ١٠٫٣٦ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل 

  المصدر: مباشر من العام الماصي.

  أشھر ٩في  %٦٢أرباح مصر لصناعة الكیماویات تتراجع 

 ٩كشفت المؤشرات المالیة لشركة مصر لصناعة الكیماویات، عن أول 
بالمائة  ٦٢أشھر من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، 
یة ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھا ٢٨٫٤٦أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٧٥٫٥مارس الماضي، مقابل 

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

   ١٠٫٦٨    ١٫٣٩  الحدید والصلب المصریة
   ١٠٫٦٣    ٠٫٥١  بورتو القابضة

  ١٠٫٠٠    ١٥٫٥١  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة
  ٩٫٩٩    ٣٠٫٩٤  العامة للصوامع والتخزین

  ٩٫٩٩    ٢٫١٥  أطلس

 

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

 -٩٫٩٣    ٥٫١٧   آراب دیري
 -٨٫٥١    ٤٫٦٢  جولدن تكس

 -٧٫٢٩    ٣٫٩٤  ایجیفرت
 -٦٫٨٥    ٢٣٫١٠  اإلسكندریة -المركز الطبي الجدید 

 -٤٫٩٩    ١٫٠٥  االتحاد الصیدلي

  

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

  ٦٣٫٥٣    ١٥٣،٠٦٧،٣٧٦  البنك التجاري الدولي
  ١٫٨٠    ٩٤،٠٩٥،٢٨٨  دایس

  ٩٫٤٥    ٤٩،٩٢٤،٢١٦  الیكتریكالسویدى 
  ٢٫٧٠    ٤٥،٣٢٩،٥٥٢  إعمار مصر

  ٥٫٥٠    ٣٩،٦٧٥،٣٠٤  طلعت مصطفى

  

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

  ٠٫٤١    ٨٩،٤٩٧،٤٤٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٨٠    ٥٠،٥٩٥،٣٠٤  دایس

  ٠٫٥١    ٣٤،٨٩٨،٩٠٨  بورتو القابضة
  ١٫٢٧    ٢٤،١٤١،٦٩٨  بالم ھیلز

  ١٫٤١    ٢٣،٥٦٠،٠١١  القلعة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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المالي الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر لتصل إلى 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ٢٨٦٫٥٤ملیون جنیھ مقابل  ٢٤٥٫٣٥

العام المالي الماضي.وأرجعت مصر لصناعة الكیماویات انخفاض صافي 
 ٥٠رة إلى تأثیر انخفاض أسعار البیع مقارنة بالعام السابق بنحو ربح الفت

ملیون  ١٦٫٩١ملیون جنیھ.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ  ٦٢٫٥٩جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة ینایر الماضي، مقابل 

  المصدر: مباشر أرباح خالل الفترة نفسھا من العام المالي الماضي.

  ٢٠١٩خالل  %٧٢الشروق للطباعة تصعد  أرباح

كشفت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة الشروق الحدیثة للطباعة 
بالمائة  ٧١٫٦والتغلیف، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، 
، مقابل ٢٠١٩ھ خالل ملیون جنی ٤١٫٣٣أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

.وارتفعت مبیعات ٢٠١٨ملیون جنیھ أرباح خالل العام السابق لھ  ٢٤٫٠٨
ً لتسجل  ٢٠١٩الشركة خالل  ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر،  ١٫٥٤٩ھامشیا

. وعلى صعید القوائم المستقلة، ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ١٫٥٤١مقابل 
 ٨٠٫٤٣تسجل نحو ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي ل

ملیون جنیھ خالل  ٧٠٫٥٧، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر 
ملیون جنیھ  ٣٣٫٩٢.یشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ ٢٠١٨

خالل الفترة من ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 
بیعات ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت م ١١٫٤٣

ً خالل الـ  أشھر األولي من العام الجاري، لتصل إلى  ٩الشركة ھامشیا
ملیار جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام  ١٫١٦٧ملیار جنیھ، مقابل  ١٫١٧٤

 ٩الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباحھا خالل الـ
ة بـ ملیون جنیھ، مقارن ٦٠٫٨٥أشھر األولى من العام الجاري مسجلة 

  المصدر: مباشر ملیون جنیھ خالل نفس الفترة قبل عام. ٥٩٫٤٧

ُقر تعدیل الموازنة التقدیریة لـ   ٢٠٢١-٢٠٢٠الحدید والصلب المصریة ت
اعتمد مجلس إدارة شركة الحدید والصلب المصریة، الموازنة التقدیریة 
المعدلة للعام المالي المقبل، والتي تستھدف تقلیص خسائر الشركة على 

اس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أنھا أس
 -٢٠٢٠ملیون جنیھ خالل العام المالي ( ٢٧٥٫٥٧تستھدف خسائر بنحو 

ملیار جنیھ خسائر متوقعة خالل العام المالي  ١٫٠١)، مقابل ٢٠٢١
الجاري.وجاءت أرقام الموازنة التقدیریة المعدلة للحدید والصلب المصریة 

خسائر المستھدفة مختلفة مقارنة بما أعلنتھ الشركة في مارس من حیث ال
ملیون  ٣٨٨الماضي، حیث كانت تستھدف تقلیص خسائرھا إلى 

جنیھ.وتستھدف الشركة تحقیق إیرادات خالل العام المالي المقبل بنحو 
ملیار جنیھ متوقع تحقیقھا خالل العام  ١٫١٦ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٨٤

ملیون  ٥٠أنھا تستھدف ضخ استثمارات قدرھا  المالي الجاري.وأضافت
جنیھ لعملیات اإلحالل والتجدید.یشار إلى أن إجمالي مبیعات الشركة 
المحلیة خالل الفترة من یولیو حتى نھایة فبرایر الماضي بلغت نحو 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة  ٨٢١٫١٣ملیون جنیھ، مقابل  ٤٣٣٫٤٤٩
غت إیرادات النشاط الجاري للشركة خالل من العام المالي الماضي.فیما بل

ملیون جنیھ  ٧٣١٫٦٥أشھر األولى من العام المالي الجاري بلغت  ٩الـ 
  المصدر: مباشر الفترة من یولیو حتى مارس.

تابعة لـ ثروة كابیتال تحصل على رخصة مزاولة التمویل 
  االستھالكي بمصر 

) القابضة، عن حصول SRWAأعلنت مجموعة ثروة كابیتال (
الذراع التمویلیة للمجموعة، على أول -للتمویل شركة كونتكت 

ترخیص للتمویل االستھالكي في مصر.وأوضافت في بیان 
للبورصة المصریة، أن كونتكت للتمویل حصلت على أول ترخیص 
لمزاولة نشاط التمویل االستھالكي في مصر، وذلك تحت مظلة 

ة للرقابة قانون نشاط التمویل االستھالكي الجدید من قبل الھیئة العام
 ٢٠المالیة، و بلغ حجم التمویل االستھالكي المقدم من كونتكت 

ملیار جنیھ منذ تأسیسھا دون حساب التمویل العقاري، وبمحفظة 
.وكان ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ٥٫٥تمویلیة قائمة وصلت إلى 

شركة ثروة للتأمین، إحدى شركات ثروة كابیتال القابضة 
زم تفعیل نظام التشغیل اإللكترونى لھا لالستثمارات المالیة،  تعت

” بدایة العام المالى المقبل، حیث قال أحمد خلیفة العضو المنتدب لـ
في تصریحات سابقة إن النظام االلكترونى للشركة ” ثروة للتأمین 

، الھندیة ”آي انفوتیك ٣“یجرى تصمیمھ بواسطة شركة 
ات بتكلفة المتخصصة فى توفیر حلول وخدمات تكنولوجیا المعلوم

تصل إلى ملیون دوالر أمریكى.عن القوائم المالیة للفترة من 
، أظھرت النتائج تحقیق صافي ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩

جنیھ، في مقابل تحقیق الشركة  ٤٠٦،٥١٣،٠٨٥ربح مجمع 
جنیھ خالل الفترة من  ٢٩٧،٨١٤،٦٣٦لصافي ربح 

.وفي السیاق ذاتھ حققت ٣١/١٢/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨
إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩الشركة صافي ربح غیر مجمع عن الفترة من 

جنیھ، نظیر صافي ربح  ٢٠٢،٧٥٩،٦٠٣، قدره ٣١/١٢/٢٠١٩
جنیھ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي  ١٧،٤٧٤،٠٥٥بلغ 

السابق.ثروة كابیتال ھي شركة رائدة تتمیز بتقدیم باقة متنوعة من 
یل شراء السیارات والتمویل الحلول والخدمات التمویلیة تشمل تمو

االستھالكي والتمویل العقارى والتأمین وغیرھا من الخدمات لقاعدة 
ً عن أنھا الالعب الرئیسي في أسواق  عریضة من العمالء، فضال
أدوات الدین الناشئة في مصر، حیث تقوم بھیكلة وتنظیم وتغطیة 

ل االكتتاب في عملیات إصدار الدین للشركات الراغبة في تموی
خطط النمو وإدارة المخاطر وتحسین أوضاعھا المالیة وزیادة 

  مستویات السیولة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
وزیر اإلسكان: االستمرار فى تنفیذ المشروعات مع اتخاذ اإلجراءات 

  الوقائیة لحمایة العاملین
والمرافق والمجتمعات ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزیر اإلسكان 

العمرانیة، اجتماع مجلس إدارة جھاز تنظیم میاه الشرب والصرف 
الصحى وحمایة المستھلك، وذلك بحضور عدد من األعضاء، وعدد آخر 
من خالل تقنیة الفیدیو كونفرانس، منعا للتزاحم، وذلك ضمن اإلجراءات 

مرار فى الوقائیة لمواجھة فیروس كورونا.وأكد الجزار، ضرورة االست
تنفیذ جمیع المشروعات المختلفة، ومتابعة تنفیذ المشروعات بشكل دورى، 
مع األخذ بجمیع االحتیاطات واإلجراءات الوقائیة واالحترازیة لضمان 
سالمة العاملین من اإلصابة بفیروس كورونا المستجد.وأضاف وزیر 

جة فى اإلسكان، أننا نتوجھ إلعادة استخدام میاه الصرف الصحى المُعال
ً ألعلى المعاییر، وبالتعاون مع الجھات  األغراض المخصصة لذلك، وطبقا
ً من التخلص منھا، وذلك من أجل تعظیم االسفادة  المختلفة ذات الصلة، بدال
القصوى من كل قطرة میاه.وشدد الوزیر على ضرورة تركیب عدادات 

ھالكھ لجمیع المستھلكین، والمحاسبة الفعلیة لكل مواطن على قیمة است
ً أن أول خطوة فى طریق ترشید استھالك المیاه، ھو  الفعلى، مؤكدا
المحاسبة بالقیمة الفعلیة والعادلة لالستھالك.وخالل االجتماع استعرض 
الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئیس التنفیذى لجھاز تنظیم میاه الشرب 
ً عن أنشطة الجھاز خالل  والصرف الصحى وحمایة المستھلك، تقریرا

، ومحاور أنشطة الجھاز، ٢٠٢٠إلى مارس  ٢٠١٩فترة من دیسمبر ال
مراجعة المعامل المركزیة  –ومنھا، جودة میاه الشرب (مراجعة الجودة 

المعاینات المیدانیة لشكاوى الجودة)، وكفاءة  –والفرعیة والشبكات 
معالجة الصرف الصحى (مراجعة كفاءة المعالجة لمحطات الصرف 

مراجعة  –) PPPات الصرف الصحى بنظام (مراجعة محط –الصحى 
محطات المعالجة الثالثیة).وأكد أن الجھاز یقوم بالرصد اإلعالمى الدورى 
للصفحات الرسمیة لشركات میاه الشرب والصرف الصحى، وأجھزة 
المدن الجدیدة، بجانب إعداد المنشورات التوعویة، فى ظل الظروف التى 

ورونا المستجد، واإلجراءات تمر بھا البالد من انتشار فیروس ك
اإلحترازیة المطلوبة.وأشار إلى قیام الجھاز بالتأكد من قیام مرافق میاه 
ً إلرشادات منظمة الصحة العالمیة  الشرب بإجراء االختبارات الدوریة طبقا

)WHO والمواصفات القیاسیة المصریة لمیاه الشرب التى تصدرھا ،(
 ٠٫٥سبة كلور متبقى ال تقل عن وزارة الصحة، ویتم التأكد من وجود ن

مللیجرام/لتر فى شبكات توزیع میاه الشرب، حیث أكدت منظمة الصحة 
العالمیة، أن ھذه الجرعة كافیة للقضاء على المیكروبات المُمرضة وجمیع 
الفیروسات، ومنھا فیروس كورونا.وأضاف أن دور الجھاز فى حمایة 

مقدمى الخدمة، ومراجعة  المستھلك یتمثل فى حل شكاوى المستھلكین مع
إدارات ومراكز خدمة العمالء، والتعاون مع الجمعیات األھلیة ومنظمات 
المجتمع المدني، واستطالع رأى المستھلكین فى أداء مقدمى الخدمات، 
ً بالتحلیل المالي، من خالل (تقییم مستویات  ً أن الجھاز یقوم أیضا موضحا

متابعة  –دراسات تحدید تكلفة الخدمة  –األداء المالیة واإلداریة والتجاریة 
دعم مقدمى الخدمة  –توافر الكفاءات اإلداریة والفنیة والمالیة واالقتصادیة 

ً فى حال طلب المشورة).   المصدر: جریدة البورصةفنیا

 ٢٠٢٠ملیون دوالر صادرات األلومنیوم والنحاس الربع األول من  171
خالل الربع األول من  تراجعت صادرات مصر من األلومنیوم والنحاس

ملیون دوالر خالل  ١٩٠ملیون دوالر مقابل  ١٧١العام الجارى لتسجل 
.وأوضح التقریر الصادر عن %١٠بانخفاض  ٢٠١٩نفس الفترة من 

  

   أشھر ٣ملیون دوالر صادرات مصر من األدوات الصحیة في  ٦٤
تراجعت قیمة صادرات مصر من األدوات الصحیة والسیرامیك خالل 

 ٧٤ملیون دوالر، مقارنة بنحو  ٦٤الربع األول من العام الحالي لتبلغ 
ملیون دوالر خالل نفس الربع من العام الماضي بتراجع 

.وأشار تقریر المجلس التصدیري لمواد البناء والحراریات %١٣٫٥
دول: "لیبیا، ألمانیا،  ٩حد، إلى استحواذ والصناعات المعدنیة، یوم األ

الیمن، بریطانیا، األردن، تركیا، السودان، فرنسا، السعودیة" على 
 ٤٦٫١٠٧من صادرات األدوات الصحیة والسیرامیك بقیمة  %٧٢

ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.ولفت إلى انخفاض  ملیون دوالر وفقا
من الخزف بنسبة  صادرات السیرامیك والقرمید واألسقف والطوب

ملیون دوالر مقابل  ٣١أشھر من العام لتسجل نحو  ٣خالل أول  %٢٢
.وصدرت مصر ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٤٠

دول لم یتم  ١٦دولة منھم  ٥٢السیرامیك واألدوات الصحیة إلى 
" وتتمثل في ٢٠١٩مارس -التصدیر لھا خالل الفترة من "ینایر

جر، الكونغو برازفیل، بنین، الجزائر، سنغافورة، "الكونغو زائیر، الم
بروندي، مدغشقر، السنغال، السوید، بلغاریا، غانا، استرالیا، كرواتیا، 

من إجمالي  %٨٠٫٤دول على  ٥بولندا، الجابون".واستحوذت 
ملیون دوالر خالل  ٢٤٫٩٤١صادرات مصر من السیرامیك بقیمة 

ملیون  ١٠٫٧٤٤یبیا بقیمة ، یأتي على رأسھا ل٢٠٢٠الربع األول من 
 ٢٠١٩، عن قیمتھا خالل نفس الربع من %٢٥دوالر بتراجع قدره 

ملیون دوالر.وتراجعت صادرات السیرامیك إلى  ١٤٫٣٨١البالغة 
ملیون  ٤٫٧٨٢الجمھوریة الیمنیة خالل أول ثالثة أشھر من العام لتبلغ 

 ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٥٫٢٨٥دوالر في مقابل 
ملیون دوالر في  ٣٫٩٨٧لتبلغ  %٣٩، و لألردن بنسبة %١٠بتراجع 
ملیون دوالر.وانخفضت قیمة صادرات السیرامیك  ٦٫٤٨٩مقابل 

مارس  -ملیون دوالر خالل الفترة من " ینایر ٢٫٤٠٤للسودان لتبلغ 
 ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٢٫٤٨٨" في مقابل ٢٠٢٠

ادرات مصر من السیرامیك للمملكة .وارتفعت ص%٣بتراجع قدره 
ملیون  ٢٫٤٨٥ملیون دوالر في مقابل  ٣٫٠٢٤العربیة السعودیة لنحو 

.وانخفضت صادرات مصر من األدوات الصحیة %٢٢دوالر بنمو 
ملیون  ٣٣خالل أول ثالثة أشھر من العام لتسجل نحو  %٣بنسبة 

ت .وصدر٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٣٤دوالر مقابل 
دولة لم یتم التصدیر لھا  ١٣دولة منھم  ٦٧مصر أدوات صحیة إلى 

وتتمثل في "الجابون، الكونغو برازفیل،  ٢٠١٩خالل تلك الفترة من 
رودیسیا الجنوبیة ، ألبانیا، أوغندا، -صربیا، مدغشقر، زیمبابوي

المجر، الكامیرون، الصین، سیشل، جیبوتي، زامبیا رودیسیا 
من إجمالي صادرات  %٦٤٫١دول على  ٥الشمالیة".واستحوذت 
-ملیون دوالر خالل الفترة من "ینایر ٢١٫١٦٦األدوات الصحیة بقیمة 

 ١١٫٠٥٩" ، یأتي على رأسھا ألمانیا االتحادیة بقیمة ٢٠٢٠مارس
 ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٩٫٩١٩ملیون دوالر مقابل 

للیبیا بنسبة .وتراجعت قیمة صادرات األدوات الصحیة %١١بنمو 
ملیون  ٢٫٧٦٩ملیون دوالر في مقابل  ١٫٨٥٧لتبلغ  %٣٣

دوالر.وارتفعت صادرات األدوات الصحیة لبریطانیا وشمال أیرلندا 
ملیون دوالر خالل أول ثالثة أشھر من العام الجاري، في  ٤٫٧٥لنحو 
ملیون  ١٫٦١٥، ولفرنسا لتبلغ %١ملیون دوالر بنمو  ٤٫٧١٧مقابل 

، ولتركیا بنحو %٥٤آالف دوالر بنمو قدره  ١٠٥ل دوالر في مقاب



 

 

المجلس التصدیرى لمواد البناء والحراریات والصناعات المعدنیة استحواذ 
، والیونان، الجزائر، وإیطالیا، وسوریا، ولیبیا، وتركیا“دول ھى  ٩

من صادرات القطاعین  %٧٥٫٥على ” واألردن، وألمانیا، والمغرب
ملیون دوالر.وأشار التقریر  ١٢٩بقیمة  ٢٠٢٠خالل أول ثالثة أشھر من 

خالل الفترة من ” النحاس ومصنوعاتھ“إلى تراجع صادرات مصر من 
 ٤٤ملیون دوالر مقابل  ٣٣لتبلغ  %٢٥بنحو ” ٢٠٢٠مارس  –ینایر “

.وقال التقریر إنھ تم التصدیر ٢٠١٩دوالر خالل نفس الفترة من ملیون 
دول جدد تم التصدیر لھا خالل تلك الفترة تضمنت  ١٠دولة منھم  ٢٧إلى 

البحرین، وإیطالیا، والمغرب، وسلوفینیا، والعراق، وبلجیكا، وكینیا، “
من  %٧٧٫٣دول على  ٥واستحوذت ”.والھند، وتوجو، وجزر القمر

ملیون دوالر.واحتلت الجزائر  ٢٥٫٥ت النحاس بقیمة إجمالى صادرا
المرتبة األولى ألكبر الدول المستوردة للنحاس المصرى خالل أول ثالثة 

ملیون دوالر فى  ١١٫٦أشھر من العام الجارى بالرغم من تراجعھا لنحو 
بانخفاض  ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٢١٫٨مقابل 

مالیین  ٦النحاس إلى سوریا لتسجل .وانخفضت قیمة صادرات %٤٧
.وارتفعت صادرات %١٤ملیون دوالر بتراجع  ٦٫٨دوالر فى مقابل 

مارس  –ینایر “خالل الفترة من  %١٥مصر من النحاس لتركیا بنسبة 
ملیون دوالر خالل نفس  ٣٫٥مالیین دوالر فى مقابل  ٤لتبلغ ” ٢٠٢٠

 ٢٫٢لتسجل  %١٤ الفترة من العام الماضى، وكذلك إلى األردن بنسبة
 %٢٧٦٦٨٩ملیون دوالر، وللیونان بنسبة  ٢٫١ملیون دوالر فى مقابل 

ملیون دوالر مقابل ألف دوالر.وانخفضت صادرات األلومنیوم  ١٫٥لتبلغ 
ملیون  ١٣٨المصرى خالل أول ثالثة أشھر من العام الجارى لتسجل 

مو بن ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ١٤٦دوالر فى مقابل 
.وأشار التقریر إلى أنھ تم تصدیر األلومنیوم خالل تلك الفترة %٦قدره 
عمان، والبحرین، والصومال، “دول جدیدة ھى  ٩دولة منھم  ٥٠لنحو 

لم یتم ” ومدغشقر، وأندونیسیا، وباكستان، والبرازیل، وموریتانیا، والسوید
ل ھى دو ٥التصدیر لھم خالل نفس الفترة من العام الماضى.واستحوذت 

من إجمالى  %٧٥على ” إیطالیا، وألمانیا، والیونان، ولیبیا، والمغرب“
 ١٠٣٫٥صادرات األلومنیوم خالل أول ثالثة أشھر من العام الجارى بقیمة 

ملیون دوالر.واحتلت إیطالیا المرتبة األولى ألكبر الدول المستوردة 
 ٧٤٫٩ لأللومنیوم المصرى خالل الربع األول من العام الجارى بقیمة

.وارتفعت قیمة %١٠ملیون دوالر بنمو  ٦٧٫٩ملیون دوالر فى مقابل 
ملیون دوالر خالل الفترة من  ٧٫١صادرات االلومنیوم إلى لیبیا لتسجل 

ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  ٢٫٤فى مقابل ” ٢٠٢٠مارس-ینایر“
.وارتفعت صادرات مصر من األلومنیوم إلى %١٨٩بنمو  ٢٠١٩

ملیون دوالر بنمو قدره  ٤٫٦ملیون دوالر فى مقابل  ٦٫١ المغرب لتبلغ
ملیون  ٢ملیون دوالر مقابل  ٧٫٤٦لتبلغ  %٢٦٣، وللیونان بنسبة %٣١

دوالر.وتراجعت صادرات مصر من األلومنیوم أللمانیا خالل أول ثالثة 
ملیون دوالر فى مقابل  ٧٫٩لتبلغ  %١١أشھر من العام الجارى بنسبة 

  المصدر: جریدة الورصة.٢٠١٩الل نفس الفترة من ملیون دوالر خ ٨٫٩

  

  

  

  

  

المصدر: ملیون دوالر. ١٫٨٠١ملیون دوالر في مقابل  ١٫٨٨٥لتبلغ  %٥

  مباشر

  ٢٠٢١في ” القیمة المضافة“نموا متوقعا إلیرادات  %١٠المالیة : 
لحصیلة إیرادات ضریبة القیمة  %١٠رجحت وزارة المالیة نموا 
 ٤٠١٫١، لتصل إلى ٢٠٢١-٢٠٢٠یدة المضافة بالسنة المالیة الجد

ملیار جنیھ العام المالي  ٣٦٤٫٧ملیار جنیھ، مقارنة مع مستھدف 
وقدرت الوزارة ارتفاعا بكافة البنود : بنود أساسیة ٥تتضمن  الجاري.

عناصر أساسیة ھي؛قیمة مضافة  ٥المُكونة للقیمة المضافة والتي تشمل 
 ٦٦٫٨ملیار جنیھ، مقابل  ٧٥٫٢إلى  %١٢٫٦على السلع المحلیة بـ 

ملیار  ١٤٦إلى  %٢٫٥ملیار للعام الجاري.على السلع المستوردة بـ 
.على الخدمات بـ ٢٠٢٠ -٢٠١٩ملیار في  ١٤٢٫٤جنیھ، مقارنة مع 

ملیار جنیھ السنة المالیة  ٥٢ملیار جنیھ، مقارنة مع  ٦٧إلى  %٢٨٫٩
ارنة مع ملیار جنیھ، مق ٧٤٫٦إلى  %١٣٫٣الجاریة.على السجائر بـ 

 ٢٥٫٣إلى  %١٢٫٧ملیار العام المالي الحالي.على الدمغة بـ  ٦٥٫٩
ملیار.ووفقا للبیان المالي لما قبل موازنة  ٢٢٫٥ملیار جنیھ، مقارنة مع 

تریلیون  ١٫٢٨تتوقع المالیة إجمالي إیرادات قیمتھا  ٢٠٢١-٢٠٢٠
یبیة، ملیار جنیھ إیرادات ضر ٩٦٤٫٨جنیھ، السنة المالیة القادمة، منھا 

  المصدر: المالملیار إیرادات غیر ضریبیة. ٣٢٤و 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  أسبوع من االضطراب للخام ومزید من األلم في الطریق 

أبریل نیسان عندما  ٢٠تجلى الحجم الكامل للضرر الذي لحق بصناعة الطاقة في 
انخفض السعر المرجعي للعقود اآلجلة للخام األمریكي إلى مستوى لم یكن لیخطر 

دوالرا للبرمیل.ولم ینخفض السعر قط إلى ما دون  ٣٨على البال، وھو سالب 
ھي عمر العقد.وفي غضون  عاما تقریبا ٤٠العشرة دوالرات للبرمیل على مدى 

بضعة أشھر فقط، وفي ظل توقف ملیارات األشخاص عن السفر، دمرت جائحة 
فیروس كورونا الطلب على الوقود على نحو عجزت عنھ االنھیارات المالیة 

إذ صار لدى الوالیات المتحدة من النفط ما ال تجد مكانا  -والركود والحروب 
معتادة ألسعار النفط السالبة قد ال تتكرر، لتخزینھ.وفي حین أن الظروف غیر ال

فإن كثیرین في الصناعة یقولون إنھا نذیر مزید من األیام الصعبة وإن سنوات 
ُصحح في غضون أسابیع أو حتى شھور.وقال  االستثمار المفرط في النفط لن ت
فریدریك لورنس نائب الرئیس لالقتصادیات و الشؤون الدولیة في رابطة البترول 

ما حدث في العقد اآلجل ذلك الیوم أشار إلى أن األمور بدأت ”یكیة المستقلة األمر
شركات خطوط األنابیب ترسل إشعارات بأنھا ”وأضاف “.تسوء أسرع من المتوقع

ال تستطیع أخذ مزید من النفط الخام. یعني ذلك إغالق البئر ولو بأثر 
منذ أواخر القرن التاسع األدلة على تآكل القیمة لمنتج عالمي ال غنى عنھ “.رجعي

عشر تواترت في أنحاء العالم األسبوع الماضي.ففي روسیا، وھي من أكبر 
المنتجین في العالم، یدرس القطاع اللجوء إلى حرق النفط لحجبھ عن السوق، 
حسبا ذكرتھ مصادر لرویترز.وخفضت شركة النفط النرویجیة العمالقة إكوینور 

الثلثین. وتصدر األسبوع المقبل تقاریر نتائج  توزیعات أرباحھا الفصلیة بمقدار
أكبر شركات النفط في العالم بما في ذلك إكسون موبیل وبي.بي ورویال داتش 
شل. ومن المتوقع أن تعلن جمیعھا تفاصیل تخفیضات إنفاق جدیدة، وسیراقب 
المستثمرون عن كثب خطط ھذه الشركات لتوزیعات األرباح.وأرسلت شركة 

سورسیز المملوكة للملیاردیر األمریكي ھارولد ھام أطقما فنیة إلى كونتیننتال ری
حقول في أوكالھوما ونورث داكوتا منتصف األسبوع إلغالق آبار بشكل مفاجئ، 
وأعلنت الشركة أنھا ال تستطیع تسلیم شحنات خام للعمالء بسبب الجدوى 

الذي  -اھرة االقتصادیة الضعیفة.أحدث قرار كونتیننتال إعالن حالة القوة الق
صدمة،  -یقتصر عادة على ظروف الحرب أو الحوادث أو الكوارث الطبیعیة 

وأثار انتقادات حادة من اتحاد صناعة التكریر الرئیسي. لكن البعض یقول إن 
ھناك منطقا وراء ذلك، حتى لو لم یكن مقبوال.وقال أنس الحاجي خبیر سوق 

على أساس األوضاع العادیة للمجتمع توقیع العقود یكون ”الطاقة المقیم في داالس 
على مدى المئة عام األخیرة. إذا جد جدید خارج عن ھذه األوضاع العادیة، فإنھ 

ھذه ظروف غیر  -یستدعي حالة القوة القاھرة. ھذا ما یقولھ ھارولد ھام وآخرون 
حتى قرار البیت األبیض الذي ترددت عنھ الشائعات لفترة طویلة بأنھ لم “.عادیة
 ١٠٠بوسع شیفرون العمل في فنزویال، حیث لھا حضور منذ ما یقرب من یعد 

المناخ ”عام، قوبل بال مباالة.وقال شخص مقرب من شركة نفط غربیة في فنزویال 
وتفرض السوق كلمتھا على جمیع “.العالمي رھیب.. لم تعد الرخصة مھمة

یقاف اإلنتاج، المنتجین. وفي جمیع أنحاء العالم، تستعد الحكومات والشركات إل
وربما بدأ الكثیر منھا بالفعل.والتزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤھا 
بالفعل بتخفیضات غیر مسبوقة قدرھا عشرة مالیین برمیل من اإلمدادات الیومیة 
لم تدخل حیز التنفیذ بشكل كامل بعد. لكن لم یكن ھذا االلتزام كافیا لمنع ھبوط 

صفر.وقالت السعودیة إنھا وأعضاء أوبك اآلخرین على النفط إلى ما دون ال
استعداد التخاذ مزید من اإلجراءات، لكنھا لم تقدم أي التزامات جدیدة. ومما یدل 
على مدى عمق انھیار الطلب أنھ حتى إذا توقفت أوبك عن اإلنتاج تماما، فإن 

علن بالفعل عن تخفیضات في اإلنت ُ اج المعروض قد یظل متجاوزا للطلب.وأ
ألف برمیل  ٣٠٠ألف برمیل یومیا، فضال عن  ٦٠٠بالوالیات المتحدة تزید على 

یومیا جراء عملیات اإلغالق في كندا. وخفضت شركة النفط الوطنیة البرازیلیة 
ألف برمیل یومیا.وتجبر أذربیجان، وھي جزء من  ٢٠٠بتروبراس إنتاجھا 

ي على خفض اإلنتاج للمرة المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تحالفا بقیادة بي.ب
األولى على اإلطالق. وبشكل عام، كان یجري في السابق استبعاد شركات النفط 

 الكبرى في تلك البلدان من التخفیضات التي تفرضھا الحكومات.وقال مسؤول 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,839.00  3.54% السعودیة

 DFMGI 4,723.21  0.81%  دبي
 ADI 4,182.00 2.93% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,723.21 0.81% الكویت

 BSEX 5,417.00 -0.88% البحرین
 GENERAL 8,513.00 0.47% قطر

 MASI 1,968.00 -0.15% المغرب
 TUN20 1,317.73 -0.59% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,472.94  1.81% أمریكا
 S&P 500 10,570.23  2.27% أمریكا
 NASDAQ 2,866.17 2.03% أمریكا

 FTSE 100 5,058.88 0.00% لندن
 DAX 38,390.84  0.61% أمانیا

 Nikkei 225 1,233.05  1.56% الیابان
 %0.52- 1,719.00 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %5.60- 20.24 البرمیل برنت (دوالر)خام 
 %4.32-  1.64 البرمیل نایمكس (دوالر)

 ١٩٩٤لم نقم بذلك من قبل قط منذ قدومھم للبالد في ”أذربیجاني كبیر لرویترز 
ولم یعد من الممكن التكیف مع نفاد مساحات تخزین “.وتوقیعھم عقد القرن

طاقة التخزین البري في جمیع النفط في العالم. وقالت كبلر لبیانات الطاقة إن 
بالمئة تقریبا.وتقدر وكالة الطاقة الدولیة  ٨٥أنحاء العالم بلغت یوم الخمیس 

ملیون برمیل یومیا في أبریل نیسان  ٢٩أن من المتوقع أن ینخفض ؟؟الطلب 
وأن یرتفع االستھالك في مایو أیار، لكن الباحثین حذروا من أن توقعھا 

رمیل یومیا فقط في الطلب على أساس سنوي قد ملیون ب ١٢انخفاضا قدره 
یكون مفرطا في التفاؤل.وقال جین مكجیلیان المحلل لدى ترادشن إنرجي 
والذي كان یعمل في بورصة نیویورك التجاریة عند إطالق العقود اآلجلة 

أنا متأكد من سماع نفس األرقام عن انھیار الطلب ” ١٩٨٣للخام األمریكي في 
برمیل یومیا.. وإلى أن نرى تحسنا في الوضع، للمرء أن ملیون  ٣٠إلى  ٢٠

  المصدر: رویترز“.یسأل ماذا یخبئ المستقبل



 

 

  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 

  0.6  0.6  غ.م.  111.3  %82.6  7.36  شراء  3,598.7  4.03  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %185.7  20.23  شراء  3,846.3  7.08  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.9  0.9  8.1  8.0 %12.1 9.18  شراء 255.6 8.19  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  ٢٢/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٤٫٠٦٥٥  ایبیكو -للصناعات الدوائیة المصریة الدولیة 
  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  ٢٢/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٧٠٠  بنك البركة مصر

  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  ٢٢/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٫٥٠٠  فیركیم مصر لالسمدة والكیماویات
  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  ٢٢/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٠٠٠  غاز مصر

  ٢٨/٠٤/٢٠٢٠  ٢٣/٠٤/٢٠٢٠  سنت للسھم ٦٫٠٠٠  المصریة الكویتیةالقابضة 
  ٢٩/٠٤/٢٠٢٠  ٢٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠٠  شركة النصر لألعمال المدنیة

  ٢٩/٠٤/٢٠٢٠  ٢٦/٠٤/٢٠٢٠  قرش للسھم ١٠٫٠٠٠  ثروة كابیتال القایضة لالستثمارات المالیة
  ٢٩/٠٤/٢٠٢٠  ٢٦/٠٤/٢٠٢٠  للسھمجنیھ  ٢٫٢٥٠  السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٨٠٠  السویدى الیكتریك
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٤٢٠  بنك كریدي اجریكول مصر

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠١/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٧٥القسط الثانى   باكین -البویات والصناعات الكیماویة 
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ ١٫٠٠٠  (ایجیترانس)المصریة لخدمات النقل 

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٥٠  سودیك -السادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  كفر الزیات للمبیدات والكیماویات

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

غیر و عادیة  اكرومصر للشدات والسقالت المعدنیة  ٢٨/٠٤/٢٠٢٠
  عادیة

بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء و التعمیر 
  القاھرة –"ایكون" بوادى حوف حلوان 

الفنار للمقاوالت العمومیة واإلنشاءات   ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  والتجارة واالستیراد

غیر و عادیة
  عادیة

  القاھرة الجدیدة –التجمع االول  –الدور االول  – ٤حى البنفسج  ٩٨بفیال 

 –اكتوبر (طریق ترعة االسماعیلیة )  ٦شارع  ٤،٦بعنوان الشركة الكائن فى الكیلو   عادیة  الكابالت الكھربائیة المصریة  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  القلیوبیةمسطرد محافظة 

بفندق نوفوتیل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى   عادیة  رایة القابضة لالستثمارات المالیة  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  السادس من أكتوبر –الحى المتمیز  –

غیر و عادیة  رایة لخدمات مراكز االتصاالت  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  عادیة

  الجیزة –اكتوبر  ٦مدینة  –الحى المتمیز  –اكتوبر بفندق نوفوتیل السادس من 

  بفندق النیل ریتزكارلتون  عادیة  مصر للفنادق  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  التداولكمیة 

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 63.5 4.11 23.46- 2,452,819 153,067,376 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.00 0.00 20.63- 417,482 5,036,160 18.63 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.98 5.83 24.03- 1,354,484 1,281,476 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.50 4.17 32.10- 7,216,887 39,675,304 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.60 2.75 30.79- 1,520,583 17,523,698 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
9.45 2.83 15.70- 5,258,015 49,924,216 15.75 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.46 3.24 23.37- 1,963,409 8,694,866 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
30.88 0.42 29.01- 315,834 9,783,859 47.10 28.15 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.20 2.86 16.28- 1,593,039 11,363,937 13.60 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.95 2.79 39.05- 9,135,008 26,982,698 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.21 2.82 0.10 1,378,519 14,049,377 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.24 4.83 13.26- 315,730 2,570,600 11.40 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
11.62 9.93 16.28- 17,355 189,544 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
69.24 2.12 30.77- 58,113 4,066,572 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.25 3.22 22.52- 346,587 3,538,531 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.41 1.15 42.68- 23,560,011 33,648,904 4.02 0.81 1.49% 

الجدیدة مصر 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.65 -1.69 80.10- 4,028,026 18,959,844 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
7.07 4.12 21.01- 1,890,854 13,411,384 17.60 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.27 7.66 27.92- 24,141,698 29,833,130 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.42 3.42 33.15- 2,337,605 5,682,293 5.65 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.91 1.00 49.50- 10,543,625 19,939,712 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.76 4.16 28.52- 7,197,471 27,324,048 7.49 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
7.08 7.93 31.26- 4,994,414 35,153,168 15.85 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.39 9.35 48.64- 9,042,593 30,183,136 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.70 1.50 4.93- 16,774,970 45,329,552 3.50 2.13 0.73% 

لالستثمار اوراسكوم 
 القابضھ

OIH 
0.41 7.85 24.13- 89,497,448 36,844,480 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.80 2.97 24.92- 1,460,098 2,672,114 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
4.03 2.54 24.81- 925,134 3,743,705 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.51 10.63 15.28- 34,898,908 17,350,000 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.80 2.62 3.21 50,595,304 94,095,288 1.93 0.68 0.11% 

  * 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
   


