
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٣/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,523.61 2.21% -19.27% 145,158,256 43,048,735 276,550,990,769مؤشر (

 EGX 50(  1,546.12 3.11% -28.08% 172,803,968 55,538,920 339,569,412,453شر (ؤم
 EGX 70(  1,130.98 2.40%  -11.47% 36,804,320 16,041,666 156,986,875,627مؤشر (
 EGX 100(  1,858.67 0.00% 7.61% 181,962,576 59,090,401 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 بـ إلكتریك توقع تابعة للسویدي ً مالیین جنیھ لتنفیذ  ٢٠٩عقدا

  محطة محوالت بالفیوم
  أورا" تتعاقد مع أوراسكوم لإلنشاءات وبنك مصر لبناء"

  ZEDوتمویل مشروع 
  ٣٣٫٥تراجع المبیعات یھبط بأرباح إیدیتا الفصلیة%  
  في الربع األول %١٥العربیة تتراجع أرباح األلومنیوم  
 ألولحول للخسائر خالل الربع االعربیة إلدارة األصول تت  
  ٦٠بسبب كورونا.. أرباح الشمس بیرامیدز للفنادق تتراجع% 

  خالل الربع األول
  خالل الربع األول %٢٧٫٥أرباح العبور لالستثمار ترتفع  
  بالربع األول %٩٩٫٦أرباح الغربیة اإلسالمیة تتراجع 
 “تقر زیادة ضریبة الدمغة على البورصة إلى ” خطة النواب

  في األلف ٠٫٧٥
  خطة النواب"تقر تعدیالت بقانون الضریبة على الدخل لدعم"

  شركات قطاع األعمال المصریة 
  وزیر المالیة المصري یعلق على إبقاء "مودیز" للتصنیف

  االئتماني لمصر 
  :ملیار دوالر تدفقات مالیة خرجت من مصر خالل  ١٥مودیز

  مارس وأبریل 
 ى االتفاق التجاري مع الصین ترامب یستبعد إعادة التفاوض عل  
 لعدة  %٢٥لى الھبوط كورونا یدفع الناتج االقتصادي األلماني إ

  أسابیع 
 وكالة: تراجع قوي إلنتاج النفط في روسیا  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  سعرھایتغیر 

  ٣  ١١  ١٠٩  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
ً بـبعتا مالیین جنیھ لتنفیذ محطة  ٢٠٩ة للسویدي إلكتریك توقع عقدا

  محوالت بالفیوم
أعلنت شركة السویدي إلكتریك للتجارة والتوزیع، إحدى شركات السویدي 

ً بقیمة  مالیین جنیھ إلنشاء محطة محوالت  ٢٠٩إلكتریك، عن توقیعھا عقدا
الشركة ك.ف بمحافظة الفیوم.وأوضحت  ٢٠٠/٢٢/٢٢٠الالھون جھد 

 ٦في بیان لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أنھ سیتم تسلیم المشروع بعد 
ٍ من الموانع والعوائق.وحققت السویدي أشھر من تا ریخ استالم الموقع خال

ً بلغت  ٢٠١٩إلكتریك خالل  یار جنیھ، مقابل صافي ربح مل ٤٫١٦٣أرباحا
دات الشركة وارتفعت إیرا.ملیار جنیھ خالل العام المنصرم لھ ٥٫١٠٩بلغ 

 ٤٢٫٤٩٠ملیار جنیھ، مقابل  ٤٦٫٦٢٨الل العام الماضي لتصل إلى خ
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل عام 
نیھ، مقارنة بـ ملیار ج ٢٫٤١٤لتصل إلى  ٢٠١٩أرباح الشركة خالل 

  المصدر: مباشرملیار جنیھ خالل العام السابق لھ. ٢٫٤٢٣

لإلنشاءات وبنك مصر لبناء وتمویل مع أوراسكوم  "أورا" تتعاقد
  ZEDمشروع 

أعلنت شركة أورا دیفلوبرز، عن توقیع عقد مع شركة أوراسكوم 
بالشیخ زاید.وبحسب  ZEDلإلنشاءات لتنفیذ المرحلة األولى من مشروع 

ان ألوراسكوم كونستراكشون لبورصة مصر، یوم الثالثاء، وقعت بی
قرض بقیمة ملیار جنیھ مع بنك مصر، وذلك "أورا" كذلك على اتفاقیة 

".وأشارت إلى أن التوقیع یمثل أول اتفاقیة ZEDلتمویل تطویر مشروع "
لشركة أورادیفلوبرز لالنتھاء من بناء المرحلة األولى من المشروع.من 

ح الرئیس التنفیذي لشركة أورا دیفلوبرز في مصر ھیثم جھتھ، أوض
ً لبدء  ٣٥ھاء من اإلنشاءات خالل عبدالعظیم، أنھ من المقرر االنت شھرا

مراحل بھا  ٦وع من .ویتكون المشر٢٠٢٣تسلیم المرحلة األولى بحلول 
ً عن مجمع تجاري  ٤٥٠٠أكثر من  وحدة سكنیة كاملة التشطیب، فضال

ة األولى التي تم إسنادھا لشركة أوراسكوم وإداري.وتشمل المرحل
كوم كونستراكشن خالل وحدة سكنیة.وحققت أوراس ٦٠٠لإلنشاءات نحو 

ً بلغت ٢٠١٩ انون ملیون دوالر خالل الفترة من ینایر/ ك ١٣١٫١، أرباحا
ملیون  ١٥٤٫٧، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩الثاني إلى دیسمبر/ كانون األول 

 ٣٫١٨إلى  ٢٠١٩ادات الشركة خالل .وارتفعت إیر٢٠١٨دوالر في 
مستوى األعمال .وعلى ٢٠١٨ملیار دوالر في  ٣٫٠١ملیار دوالر، مقابل 

ملیون  ١٢٫١٧، تحولت الشركة إلى الربحیة بتحقیق ٢٠١٩المستقلة خالل 
ً، مقابل خسائر بلغت دو المصدر:  .٢٠١٨ملیون دوالر في  ٣٦٫٣الر أرباحا

  مباشر

  %٣٣٫٥بأرباح إیدیتا الفصلیة تراجع المبیعات یھبط 
یة، خالل أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة إیدیتا للصناعات الغذائ

مائة على أساس بال ٣٣٫٥، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠الربع األول من 
سنوي، بضغط تراجع المبیعات.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة 

ً بلغت  ملیون جنیھ، خالل الثالثة أشھر  ٨٣٫٠٦مصر، أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ في  ١٢٤٫٩٢من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت األولى 

فترة ترة المقارنة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الالف
ملیون جنیھ في  ٩٨٢٫١٨ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٩٦٤٫٠٧إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح ٢٠١٩الربع األول من 
ملیون جنیھ،  ٩٥٫١٩الربع األول من العام الجاري إلى  الشركة خالل

ملیون جنیھ في الربع المقارن من  ١٠٧٫٦٥رباح بلغت مقابل أ

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

   ٩٫٩٨    ٩٫٥٩  نیوداب
   ٨٫٨٧    ٠٫٧٠  العربیة للمحابس

  ٨٫٨٠    ١١٫٠٠  ایدیتا
  ٨٫٣٩    ٩٫٣٠  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

  ٧٫٩٦    ٥٫٢٩  السویس لالسمنت

 

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

 -٩٫٩٠    ٧٫٨٣   مصر للفنادق
 -٩٫٧٩    ٣٫٧٨  اسمنت سیناء

 -٩٫٦٠    ١٫٦٠  شینى
 -٩٫٢٢    ١٠٫١٤  ھرةمطاحن شمال القا

 -٧٫٠٩    ٨٫٦٥  المالیة والصناعیة المصریة

  

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

  ٦٤٫٩٠    ٤١،٨١٦،٨٥٢  البنك التجاري الدولي
  ٨٫٦٦    ٢٣،١٦٨،٧٩٤  السویدى الیكتریك

  ١٫٦٢    ١٣،٤٤٣،٨٦٧  دایس
  ١١٫٥٠    ٩،١٣٨،٩٨٠  ھیرمس

  ٨٫٣٠    ٨،٩٥٩،٩٠٣  البنك المصري لتنمیة الصادرات

  

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

  ١٫٦٢    ٨،٣٧٧،٨٨٨  دایس
  ٠٫٣٢    ٧،٧٨٧،٧٣٩  لالستثماراتالعربیة 

  ٠٫٣٦    ٧،٠٦٨،٣٨٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫١٣    ٥،٤٨٣،٤٩٦  بالم ھیلز

  ١٫٣٠    ٣،٧١٧،٠١٩  القلعة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ً خالل  .وحققت٢٠١٩ ملیون جنیھ،  ٤٠٩٫٤٦بلغت  ٢٠١٩الشركة أرباحا
ملیون جنیھ في العام السابق لھ، مع األخذ  ٣٣٦٫٨٩مقابل أرباح بلغت 

نحو  ٢٠١٩ارتفعت مبیعات الشركة خالل في االعتبار حقوق األقلیة.و
ملیار جنیھ في  ٣٫٧٧مبیعات بلغت  ملیار جنیھ، مقابل ٤٫٠٢٥
المستقلة خالل العام الماضي إلى .وارتفعت أرباح الشركة ٢٠١٨

 .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٢٨٫٨ملیون جنیھ مقابل أرباح بلغت  ٤٤٠٫٣٤
  المصدر: مباشر

  في الربع األول %١٥أرباح األلومنیوم العربیة تتراجع 

عربیة، عن الربع األول من كشفت المؤشرات المالیة لشركة األلومنیوم ال
بالمائة، على  ١٤٫٨، تراجع أرباح الشركة بنسبة ٢٠٢٠العام الجاري 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم الثالثاء، 
نھایة مارس  ملیون جنیھ منذ بدایة وحتى ١٫٨٨أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ً خالل نفس  ٢٫٢الماضي، مقابل  الربع من العام ملیون جنیھ أرباحا
 ٧٢٫٣٦یث سجلت الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة ح

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ٧٨٫٣ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل 
ً بلغت  ملیون  ٧٫٥العام الماضي.یشار إلى أن الشركة حققت الشركة أرباحا

 ١٢٫٨رباح بلغت جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر الماضي، مقابل أ
إلى  ٢٠١٩ل .وانخفضت مبیعات الشركة خال٢٠١٨ملیون جنیھ في 

 .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٣٢٫٨ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٣٠١٫٣
  المصدر: مباشر

 خالل الربع األول %٢٧٫٥أرباح العبور لالستثمار ترتفع 
لربع كشفت المؤشرات المالیة لشركة العبور لالستثمار العقاري، عن ا

 ٢٧٫٥سبة ، ارتفاع صافي ربح الشركة بن٢٠٢٠األول من العام الجاري 
بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، 

ألف جنیھ منذ بدایة ینایر  ٣٥٧٫٦یوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ألف جنیھ خالل نفس الربع من  ٢٨٠٫٣ایة مارس الماضي، مقابل حتى نھ

 ٢٥٫٣٩عام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة لتسجل ال
ملیون جنیھ في الربع  ١٤٫٩ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل 

المقارن.وأرجعت الشركة ارتفاع األرباح خالل الثالثة أشھر إلى زیادة 
وحدات اإلداریة بالعبور.وحققت الشركة خالل نسبة التسویق لبعض ال

ً بلغت ٢٠١٩ ملیوني جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر  أرباحا
ملیون جنیھ في العام الماضي.وتراجعت  ٢٫٢رباح بلغت ، مقابل أ٢٠١٩

ملیون جنیھ، مقابل  ٦٣٫٤إیرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 
  المصدر: مباشر العام السابق لھ. ملیون جنیھ في ٦٥٫٣إیرادات بلغت 

 بالربع األول %٩٩٫٦راجع أرباح الغربیة اإلسالمیة تت
أظھرت القوائم المالیة لشركة الغربیة اإلسالمیة للتنمیة العمرانیة، خالل 

بالمائة على أساس  ٩٩٫٦، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠الربع األول من 
م الثالثاء، أنھا حققت سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یو

ً بلغت  رة من ینایر إلى مارس الماضي، ألف جنیھ خالل الفت ٦٫٦٨أرباحا
جنیھ في الربع المقارن.ولم تذكر القوائم ملیون  ١٫٨٢٨مقابل أرباح بلغت 

المالیة مبیعات الشركة خالل الفترة.یشار إلى أن الشركة سجلت خالل 
ألف  ٩٢٧٫٢٦نیھ، مقابل ملیون ج ٣٫٨٩العام الماضي صافي ربح بلغ 

ً خالل العام السابق لھ  .وسجلت مبیعات خالل العام ٢٠١٨جنیھ أرباحا
یما لم تتضمن القوائم المالیة أي مبیعات ملیون جنیھ، ف ٥٫١٤الماضي بقیمة 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨خالل الفترة المقارنة 

  العربیة إلدارة األصول تتحول للخسائر خالل الربع األول

المالیة لشركة العربیة إلدارة وتطویر األصول، أظھرت المؤشرات 
، على أساس ٢٠٢٠تحولھا للخسائر خالل الربع األول من 

في بیان لبورصة مصر، یوم الثالثاء، أنھا سنوي.وأضافت الشركة 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ١٫٨٦حققت خسائر بلغت 
ً في ا ٨٫٩بل مارس الماضي، مقا لربع المقارن ملیون جنیھ أرباحا

ألف جنیھ  ٢٠٦٫٣١.وارتفعت إیرادات الشركة إلى ٢٠١٩من 
الربع  ألف جنیھ في ١٧٩٫٤، مقابل ٢٠٢٠خالل الربع األول من 

ملیون  ٤٣٫٩المقارن.یشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 
دات (أول مركز مالي).وسجلت إیرا ٢٠١٩جنیھ بنھایة دیسمبر 

العام الماضي.یذكر أن الشركة تم ملیون جنیھ خالل  ٥٢٫٧بلغت 
، بعد انقسامھا من شركة العربیة لحلیج ٢٠١٨أبریل  ٤تأسیسھا في 

  المصدر: مباشر األقطان.

 %٦٠بسبب كورونا.. أرباح الشمس بیرامیدز للفنادق تتراجع 
  خالل الربع األول

كشفت المؤشرات المالیة لشركة الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشآت 
، تراجع أرباح ٢٠٢٠ن الربع األول من العام الجاري السیاحیة، ع

بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة  ٦٠٫٣الشركة بنسبة 
ورصة مصر، یوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ في بیان لب

ألف دوالر منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي،  ٢٥٦٫٢
ً خالل نفس ا ٦٤٥٫٦٣مقابل  لربع من العام ألف دوالر أرباحا

الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الثالثة أشھر حیث 
لیون م ١٫٨٩ملیون دوالر بنھایة مارس، مقابل  ١٫٤٧سجلت 

.وأرجعت الشركة تراجع ٢٠١٩دوالر خالل نفس الفترة من 
األرباح إلى بدایة جائحة كورونا المستجد، وانخفاض معدالت 

یرادات الشركة.وحققت الشركة شغیل بالفندق المورد األساسي إلالت
ً في  ١٫٤٧٧ ، مقابل خسائر بقیمة ٢٠١٩ملیون دوالر أرباحا

مبیعات الشركة في العام .وارتفعت ٢٠١٨ألف دوالر في  ٤٩٨٫٠٥
ملیون  ٥٫٧٦ملیون دوالر، مقابل مبیعات بلغت  ٦٫٨الماضي إلى 

العام الماضي إلى ارتفاع  .وأرجعت الشركة أرباح٢٠١٨دوالر في 
ت التشغیل بالفندق والذي یعد المورد األساسي إلیرادات معدال

  المصدر: مباشر الشركة.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
في  ٠٫٧٥تقر زیادة ضریبة الدمغة على البورصة إلى ” خطة النواب“

 األلف

رفعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضریبة الدمغة على 
التعامالت في البورصة المصریة ضمن مشروع قانون مقدم من مجلس 
الوزراء ومن المقرر مناقشتھا في الجلسة العامة لمجلس النواب یوم األحد 

وأبقت اللجنة في اجتماعھا، أمس، على تطبیق الضریبة على المقبل.
ذات الجلسة ضمن مناقشات مشروع القانون بتعدیالت التعامالت في 

في األلف  ٠٫٥في األلف إلى  ١٫٥الضریبة على التعامالت وتخفیضھا من 
 same day”فقط على المقیمین، وإلغاء مقترح إعفاء تعامالت الـ

trading ” .وقال یاسر عمر، وكیل لجنة الخطة والموازنة من الضریبة
اللجنة أجرت تعدیالت على مشروع قانون بتعدیل بمجلس النواب، إن 

 ٠٫٧٥ضریبة الدمغة المقدم من الحكومة بزیادة تعامالت الضریبة لتصبح 
ً من   ٠٫٥في األلف بالنسبة للشخص المقیم على عملیات البیع والشراء بدال

في األلف بالمشروع المقدم من الحكومة لتكون األسعار متقاربة بین كل 
وأضاف عمر، أن الشخص غیر المقیم وغیر المقیم. من الشخص المقیم

في األلف لعملیات البیع والشراء،  ١٫٢٥سیخضع إلى ضریبة دمغة بواقع 
كما أجریت تعدیالت بإلغاء البند الخاص بعدم سریان ضریبة الدمغة على 
التعامالت الشراء والبیع التي تتم في نفس الیوم بحیث ستكون جمیع 

وأوضح یبة مما یحد من عملیات المضاربة.التعامالت خاضعة للضر
عمر، أن اللجنة وافقت على تعدیل ضریبة الدخل بالنسبة لشركات قطاع 
األعمال العام وتم إقرار إعفاء األرباح الرأسمالیة لشركات قطاع األعمال 

من  %٥١الناتجة عن تسویات مدیونیات بالشركات أو التي تمتلك الدولة 
تسویات البنوك وغیرھا من الشركات الدائنة رأسمالھا وذلك في إطار 

مقابل نقل ملكیة أو بعض أراضیھا یكون اإلعفاء في حدود ما تمتلكھ الدولة 
قال محمد ماھر، رئیس الجمعیة المصریة لألوراق المالیة، بھذه الشركات.

ا سیخفض اإلیراد  إن قرار لجنة خطة والموازنة إذا تم إصداره رسمیً
على التعامالت بالبورصة، خاصة وأن توقعات  المتوقع من الضرائب

في  ٠٫٥جمیع أطراف السوق كانت إما إلغاء الضریبة أو تخفیضھا إلى 
األلف على المصریین، على أن تحل محلھا ضریبة األرباح الرأسمالیة، 
وأن ذلك لن یؤثر على حركة التداوالت بالسلب، وال یوجد داعي لزیادتھا 

ا ٠٫٧٥إلى    بلسإیكونومى المصدر: .في األلف حالیً

تقر تعدیالت بقانون الضریبة على الدخل لدعم شركات لنواب""خطة ا
   قطاع األعمال المصریة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع 
قانون مقدم من الحكومة بتعدیل بعض أحكام قانون الضریبة على الدخل 

ً لعرضھ على الجلس٢٠٠٥) لسنة ٩١الصادر بالقانون رقم ( ة ، تمھیدا
یوم الثالثاء العامة للمجلس.جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدتھ اللجنة 

برئاسة حسین عیسى رئیس اللجنة، وبحضور وزیر المالیة محمد معیط، 
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأوضحت المذكرة اإلیضاحیة لمشروع وف قا

القانون، أن المشروع یأتي في إطار جھود الدولة لدعم شركات قطاع 
ألعمال العام وغیرھا من الشركات التي تمتلك الدولة فیھا ما ال یقل عن ا

التمویلیة، بما یمكنھا من  یاکلھاھ یببالمائة من رأسمالھا، وتصو ٥١
دون تحمیلھا بدیون أو أعباء مالیة  صاد،النطالق نحو العمل في دعم االقتا

معاملة مشروع القانون ال ویقرإضافیة نتیجة تسویة أوضاعھا المالیة.
لمالئمة لألرباح الرأسمالیة الناتجة عن نقل ملكیة أراضي ھذه الضریبیة ا

على ھذه الشركات إلى البنوك في إطار تسویة الدیون البنكیة المستحقة 

  

وزیر المالیة المصري یعلق على إبقاء "مودیز" للتصنیف االئتماني 
   لمصر

أكد وزیر المالیة المصري، أن قرار مؤسسة مودیز باإلبقاء على 
ا ھو عند واألجنبیة، كمالتصنیف االئتماني لمصر بالعملتین المحلیة 

ً على النظرة المستقبلیة المستقرة B2مستوى " " مع اإلبقاء أیضا
لالقتصاد المصري یعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولیة في قدرة 
االقتصاد المصري على التعامل اإلیجابي مع أزمة كورونا.وقال محمد 

ة والنقدیة معیط، في بیان صادر یوم الثالثاء، إن اإلصالحات االقتصادی
ً من الصالبة والمرونة لالقتصاد المصري، تمكنھ وا لمالیة أتاحت قدرا

من التعامل مع التحدیات والصدمات الداخلیة والخارجیة.وتابع: إعالن 
 B2(مودیز) اإلبقاء على التصنیف االئتماني لمصر عند مستوى 

یعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة مودیز في السیاسات التي تنتھجھا 
إلدارة األزمة االقتصادیة والصحیة الحالیة مما  حكومة المصریةال

یضیف إلى رصید الثقة المتراكم بسبب تنفیذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي الشامل خالل السنوات السابقة.ولفت إلى أن تقریر مودیز 
یشیر إلى ثقة المؤسسة في قدرة المسؤولین المصریین على إدارة 

مات والصدمات المحلیة تعامل مع األزاألوضاع االقتصادیة وال
والخارجیة بشكل یتمیز بالكفاءة والجدیةوأوضح الوزیر أن خبراء 
مودیز أشادوا بالتحسن الملحوظ في الحوكمة ونظم المتابعة لألداء 
االقتصادي بمصر وتحسن مناخ األعمال، وتوفر قاعدة تمویلیة محلیة 

ً من احتیا جنبي طیات النقد األكبیرة ومطمئنة، ورصید مطمئن أیضا
یسمح بتغطیة االحتیاجات التمویلیة للبالد، ویُحد من تداعیات أي تقلبات 
رأسمالیة على ضوء حالة عدم الیقین السائدة باألسواق المالیة العالمیة 
في الوقت الراھن.وقال الوزیر: إنھ رغم ارتفاع تكلفة التمویل لكل 

لى أن مودیز أشارت إالدول الناشئة في الوقت الراھن فإن مؤسسة 
اإلصالحات المالیة والنقدیة التي نفذت بنجاح خالل السنوات األخیرة، 
أسھمت في توفیر مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر 
ارتفاع تكالیف التمویل بسبب قوة النظام المصرفي المصري، ووجود 

نائب الوزیر سیولة كافیة لتلبیة االحتیاجات التمویلیة.من جھتھ، أوضح 
لسیاسات المالیة، أن مؤسسة مودیز توقعت في تقریرھا األخیر ل

استمرار جھود الضبط المالي خالل الفترة المقبلة، ولكن بمعدالت أبطأ 
من المستھدفات السابقة.وأضاف أحمد كجوك: ترى مودیز أن األزمة 
 الحالیة لن تعطل مسیرة خفض نسبة المدیونیة للناتج المحلي، ولكن قد

ً بسبب یصبح المسار  النزولي لنسبة الدین للناتج المحلي أكثر تدرجا
التكالیف اإلضافیة المرتبطة بحزمة اإلجراءات االقتصادیة الوقائیة 

بالمائة من الناتج المحلي. وأشار إلى  ٢التي اتخذت وتبلغ تكلفتھا نحو 
لي بالمائة من الناتج المح ٧٫٩توقع المؤسسة أن یصل العجز الكلي إلى 

بالمائة من الناتج المحلي للعام المالي المقبل،  ٨٫٥لي الحالي وللعام الما
ً بقدرة المالیة المصریة على استمرار تحقیق فوائض  مع توقعھا أیضا
ا، وقدرة الحكومة  ً أولیة وإن كانت أقل من النسب المستھدفة سابق
المصریة على استكمال مسیرة اإلصالح االقتصادي والھیكلي خالل 

.وأضاف أنھ رغم أن التقریر الصادر عن مودیز بشأن سنوات المقبلةال
أداء االقتصاد المصري یتوقع بعض التراجع في معدالت النمو المحلیة 

بالمائة خالل العام  ٣على المدى القصیر بشكل مؤقت إلى أقل من 
المالي المقبل، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالیة العامة والدین 

التقریر یؤكد في الوقت نفسھ القدرة حتى  لمدفوعات، فإنوأداء میزان ا
اآلن احتواء تداعیات األزمة والتعامل معھا.ولفت إلى أن خبراء مودیز 



 

 

الشركات، من خالل النص على إعفاء ھذه األرباح الرأسمالیة من الضریبة 
على بقانون الضریبة  مقررةعلى دخل األشخاص االعتباریة ال

مشروع القانون، یتم إعفاء األرباح الرأسمالیة الناتجة عن  وبحسبالدخل.
شركات التي تتم على مدیونیات شركات قطاع األعمال العام أو ال یاتالتسو

بالمائة من رأس مالھا، وذلك في  ٥١فیھا ما ال یقل عن  الدولة التي تمتلك
الجھات الدائنة،  ھذه الشركات لدى البنوك وغیرھا من یونإطار تسویات د

بعض أو كل أراضیھا، على أن یكون اإلعفاء في ھذه مقابل نقل ملكیة 
 ونصشركات.الحالة في حدود نسبة ما تمتلكھ الدولة في رأسمال ھذه ال

مشروع القانون على أن یسري ھذا اإلعفاء على األرباح الناتجة عن 
ب التي ص الضرائفیما یخ أماالتسویات التي تتم بعد تاریخ العمل بأحكامھ.

استحقت عن تسویات سابقة، فقد ارتأى المشروع التجاوز عنھا، في حدود 
اء نتیجة ھذا نسبة اإلعفاء المبینة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعب

نص مشروع القانون على أنھ ال یترتب على التجاوز استرداد  كماالتجاوز.
  باشردر: مالمص الضرائب التي سبق أداؤھا على تلك األرباح.

ملیار دوالر تدفقات مالیة خرجت من مصر خالل مارس  ١٥مودیز: 
   وأبریل

خالل قدرت وكالة مودیز حجم التدفقات المالیة التي خرجت من مصر 
ملیار دوالر، والتي تم استیعابھا من قبل  ١٥شھري مارس وأبریل بنحو 

لھا أن تستقر البنوك التجاریة إلى حد كبیر. توقعت الوكالة في تقریر حدیث 
تدفقات رأس المال دون مزید من تآكل صافي األصول األجنبیة للنظام 

ا آلخر بیانات رسمیة صادرة عن البنك الم ً ارتفعت  ركزيالمصرفي.ووفق
 یارمل ٨٥٫٩صافي األصول األجنبیة لدى الجھاز المصرفي بما یعادل 

المالي  إلى فبرایر من العام یولیو٪ خالل الفترة من ٢٨٫٦بمعدل  یھجن
جاء االرتفاع محصلة لزیادة صافي األصول األجنبیة  ، حیث١٩/٢٠٢٠

بیة وتراجع صافي األصول األجن یھ،جن یارمل ٨٧٫٢ یعادللدى البنوك بما 
تتوقع وكالة مودیز  كما.یھجن یارمل ١٫٣لدى البنك المركزي بما یعادل 

ا زیادة مؤقتة في عجز الحساب الجاري لیسجل  تج من النا %٤٫٥أیضً
، بزیادة ٢٠٢٠یونیو  ٣٠المحلي اإلجمالي في السنة المالیة المنتھیة في 

وذلك ، ٢٠١٩یونیو  ٣٠نقطة مقارنة بالعام المالي المنتھي في  ١قدرھا 
ال یقابلھا بالكامل  التيبسبب ضعف عائدات السیاحة والنقل والتحویالت 

ألول إیرادات قطاع السیاحة خالل النصف ا وحققتانخفاض الواردات.
ً بنسبة من العام المالي الجاري ارتفاع ملیار دوالر  ٧٫٢٥لتسجل  %٦٫٨ا

س ملیار دوالر خالل نف ٦٫٨في النصف األول من العام ، مقابل نحو 
شھدت متحصالت المرور في قناة السویس  فیماالفترة من العام الماضي.

ً خالل النصف األول من العام المالي الجاري بنسبة  تسجل ل %٣٫٥ارتفاعا
ملیار دوالر في نفس الفترة من  ٢٫٩ملیارات دوالر، مقابل نحو  ٣نحو 

زان أحدث تقریر للبنك المركزي عن أداء می وأظھرالعام المالي السابق.
 ٣٩٩المدفوعات، تراجع فائض میزان النقل باستثناء قناة السویس بمقدار 

لعام ملیون دوالر في النصف األول من ا ٢٩٨٫٦ملیون دوالر، لیسجل 
ملیون دوالر في نفس الفترة من العام  ٦٩٧٫٦المالي الجاري، مقابل 

حین سجلت البیانات األولیة لتحویالت المصریین العاملین  فيالماضي.
ا خالل شھرى ینایر وفبرایر  ملیار  ١٫٣بمقدار  ٢٠٢٠بالخارج ارتفاعً

ملیار دوالر،  ٥٫٢لتصل خاللھما إلى نحو  %٣٣٫٦دوالر بمعدل سنوى 
ملیار دوالر خالل نفس الشھرین من العام السابق، بینما  ٣٫٩ابل نحو مق

ملیار دوالر  ٢٥٫٥، مقابل ٢٠١٩ملیار دوالر، خالل  ٢٦٫٨سجلت نحو 
  المصدر: أموال الغدالفترة المقارنة.الل خ

  

توقعوا عودة التحسن والمسار اإلیجابي لمؤشرات المالیة العامة 
والمدیونیة مرة أخرى بدایة من العام المالي المقبل.وذكر بیان لوزارة 

یز تناول بإیجابیة جھود الحكومة في ریر مؤسسة مودالمالیة، أن تق
تحقیق فوائض أولیة وتكوین رصید كبیر من االحتیاطي النقدي من 
العملة األجنبیة یكفي لمواجھة التدفقات الخارجیة لرأس المال.وأشار 
تقریر المؤسسة، إلى وجود بدائل عدیدة أمام الحكومة المصریة لتمویل 

أسواق السندات الدولیة  مالیة من خاللاحتیاجاتھا الخارجیة وال
والمؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك 
التنمیة األفریقي وغیرھا من المؤسسات المالیة الدولیة واإلقلیمیة.  
وأضافت المالیة، أن التقریر یشیر إلى أن المعاییر الحاكمة للتصنیف 

ة على التعامل مع ل الدولة قادراالئتماني لمصر في وضع جید یجع
الة  َّ الصدمات االقتصادیة، وبالتالي فإن استمرار اتباع إدارة دین عام فع
تضمن بقاء مسار الدین العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق 
العمل، وزیادة قیمة الصادرات غیر البترولیة، وزیادة القدرة التنافسیة 

د وتسرع من تحسن عوامل قد تساعلالقتصاد المصري.وأكد أن كلھا 
   التصنیف االئتماني لمصر خالل السنوات المقبلة.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   ترامب یستبعد إعادة التفاوض على االتفاق التجاري مع الصین

استبعد الرئیس األمریكي دونالد ترامب اإلثنین، إعادة التفاوض حول 
ن.وعندما سئل ترامب عن تقاریر توقیعھ مع الصیاالتفاق التجاري الذي تم 

تفید بأن الصین تنظر في إعادة فتح المفاوضات بشأن االتفاق التجاري 
سمعت ذلك “الذي تم توقیعھ بین بكین وواشنطن في ینایر الماضي، أجاب 

یریدون إعادة فتح النقاشات التجاریة “، مضیفا أن الصینیین ”أیضا
لست مھتما بھذا “وتابع .”ءمة لمصالحھمللوصول إلى اتفاق أكثر مال

دعونا نرى إن كانوا سیلتزمون “، مضیفا ”بمقدار ضئیل“ولو ” األمر
  المصدر: حابى ”.باالتفاق الذي وقعوه

   لعدة أسابیع %٢٥كورونا یدفع الناتج االقتصادي األلماني إلى الھبوط 
الناتج االقتصادي الیوم إن ” كیھ.إف.دبلیو“قال بنك التنمیة الحكومي 

في المائة لعدة أسابیع بسبب تفشي فیروس  ٢٥ني انخفض بنحو األلما
كورونا، مضیفا أن النشاط بلغ أدنى مستویاتھ على األرجح في أبریل إذا 
جرى تجنب موجة ثانیة.وقال كیھ.إف.دبلیو إنھ مع تخفیف العدید من 

لصیف على األقل، القیود، فإن االقتصاد سیعود إلى طبیعتھ جزئیا بحلول ا
ن ذلك سیتمخض عن نمو قوي جدا في الربع الثالث، وفقا مضیفا أ

في  ٦وقال كیھ.إف.دبلیو إنھ یتوقع انكماش االقتصاد األلماني ”.رویترز”لـ
في المائة  ٥المائة في العام الجاري بسبب أزمة كورونا قبل أن ینمو بنسبة 

یة في ا قدمتھ الحكومة األلمانفي العام القادم.وتلك التوقعات مماثلة بشدة لم
في المائة  ٥٫٢في المائة في العام الجاري ونمو  ٦٫٣نھایة أبریل النكماش 

  المصدر: حابى في العام القادم. 

 وكالة: تراجع قوي إلنتاج النفط في روسیا
ملیون  ٩٫٤٥ذكر تقریر أن إنتاج روسیا من النفط والغاز تراجع إلى 

ً خالل الشھر ال عن مصادر  جاري.ونقلت وكالة رویترزبرمیل یومیا
مطلعة على البیانات، یوم الثالثاء، إن إنتاج روسیا من النفط والغاز 

مایو  ١١إلى  ١ملیون برمیل یومیا في الفترة من  ٩٫٤٥انخفض إلى 
ملیون برمیل یومیا في أبریل الماضي.ویأتي  ١١٫٣٥الجاري، مقابل 

 اق العالمي بشأن تخفیضاتتراجع إنتاج النفط الروسي كجزء من االتف
اإلنتاج من أجل مكافحة تخمة المعروض مع تراجع الطلب بفعل تداعیات 

ً بتوقیت  ١٠:٤٤انتشار الفیروس كورونا.وبحلول الساعة  صباحا
جرینتش، ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام نایمكس األمریكي تسلیم شھر 

ل.وصعد سعر دوالر للبرمی ٢٥٫٤٧بالمائة لیصل إلى  ٥٫٥یونیو بنحو 
بالمائة إلى  ٣ة لخام برنت القیاسي تسلیم شھر یولیو بنحو العقود اآلجل

  المصدر: مباشردوالر للبرمیل. ٣٠٫٥٢

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,684.00  1.22% السعودیة

 DFMGI 1,613.00  -1.20%  دبي
 ADI 4,057.00 -1.87% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,767.51  -0.03% الكویت

 BSEX 5,617.00 -0.61% البحرین
 GENERAL 8,892.00 0.33% قطر

 MASI 10,588.00 2.84% المغرب
 TUN20 6,332.00 0.69% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  23,764.78  -1.89% أمریكا
 S&P 500 10,819.50  -0.05% أمریكا
 NASDAQ 2,884.20 0.02% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,275.54  -3.46% الیابان
 %0.07 1,702.90 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.50- 29.53 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %1.06-  1.68 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  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  
الصناعات الكیماویة شركة 

  0.6  0.6  غ.م.  102.2  %98.9  7.36  شراء  3,304.1  3.7  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %194.5  20.23  شراء  3,732.2  6.87  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.7  6.6 %36.0 9.18  شراء 210.7 6.75  ایجیترانس

  

  المجانیةتوزیعات االسھم جدول 
  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

  ١٣/٠٥/٢٠٢٠  ١٠/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٧٨٤١  امون لالدویة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٥  مصر -بنك المؤسسھ العربیة المصرفیة 

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٠القسط االول   المھن الطبیة لالستثمار
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط األول   مجموعة طلعت مصطفى القابضة

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٠٥٧٧٩٧٧٧٥  السیاحیة العالمیةالمصریة للمشروعات 
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٠٠  ومتىد-الصناعات الغذائیة العربیة

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٧٥٠  المالیة و الصناعیة المصریة
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٠٠  مستشفى النزھھ الدولي

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط السادس   قناة السویس للتأمین
  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -ت مصر لالسمن

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  بمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر بالحى األول بمدینة العبور  عادیة  العبور لالستثمار العقارى  ١٦/٠٥/٢٠٢٠

  االتصال الحدیثة بواسطة تقنیات  عادیة  مصر لاللومنیوم  ١٧/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الحدید والصلب المصریة  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة

  القاھرة -١ص ٢٩القطعة رقم  -وذلك فى المنطقة الصناعیة بالقطامیة   عادیة  باندا -دیري العربیة لمنتجات االلبان آراب   ١٨/٠٥/٢٠٢٠

غیر و دیةعا  اوراسكوم للتنمیة مصر  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة المسموعة و المرئیة

غیر و عادیة  رمكو النشاء القرى السیاحیھ  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

قریة ستیال دي ماري العین السخنة السویس على ان یكون االنعقاد بفندق سي كلوب 
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة المرئیة او الصوتیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  لمصریة لصناعة النشا والجلوكوزا  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

  االتصال و التصویت عن بعدعبر تقنیة   عادیة  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  بى انفستمنتس القابضة  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠ي إكس لشركات المكونة لمؤشر إي جا

  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  
 (مصر)

COMI 64.9 1.76 21.81- 646,185 41,816,852 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.95 0.70 14.35- 2,000 25,900 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.00 0.10 22.33- 257,783 258,054 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.40 3.05 33.33- 763,424 4,164,606 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.50 5.12 31.38- 788,023 9,138,980 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY الیكتریكالسویدى 
8.66 4.09 22.75- 2,661,620 23,168,794 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.93 7.41 15.29- 519,000 2,505,795 7.06 3.78 2.94% 

اجریكول  بنك كریدي
 مصر

CIEB 
25.50 1.43 41.38- 1,350 34,475 47.10 25.05 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.22 0.28 16.05- 4,800 36,542 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.66 4.31 45.04- 2,578,991 6,817,420 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.93 1.67 7.16 116,782 1,281,373 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.80 0.00 7.37- 12,962 115,281 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
11.89 0.00 14.34- - - 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
67.99 0.04 32.02- 174 11,772 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.95 2.47 24.79- 88,050 882,355 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.30 6.14 47.32- 3,717,019 4,824,691 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.62 6.21 80.23- 1,905,141 8,836,477 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.20 4.03 30.73- 166,334 1,034,884 16.50 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.13 3.86 35.61- 5,483,496 6,219,448 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.38 4.85 34.25- 171,771 410,153 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.67 0.32 56.04- 1,103,367 1,842,819 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.40 5.26 35.36- 1,064,316 3,583,833 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.87 5.53 33.30- 838,504 5,779,567 13.60 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.56 5.64 46.06- 1,014,375 3,633,719 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.35 4.44 17.25- 377,820 887,690 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.36 5.26 33.70- 7,068,382 2,550,914 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.71 2.09 28.88- 4,258 7,227 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.70 6.94 30.97- 99,920 368,219 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.46 4.55 23.59- 3,215,000 1,476,545 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.62 5.67 7.10- 8,377,888 13,443,867 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 متلقيال 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
   


