
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠١/٠٦/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,220.14 1.09% -21.60% 398,918,656 85,032,805 272,332,177,408مؤشر (

 EGX 50(  1,515.31 1.63% -29.51% 472,431,456 128,299,351 334,131,167,232شر (ؤم
 EGX 70(  1,159.99 2.56%  -9.20% 149,859,840 75,790,773 154,901,872,640مؤشر (
 EGX 100(  1,872.00 0.00% 8.38% 548,778,496 160,823,578 442,328,842,240مؤشر (

  عناوین االخبار
 صة المصریة تعلن تعدیل موعد نھایة عرض بایونیرز البور

  شركات ٥لالستحواذ على 
  الرقابة المالیة تقر نشر إفصاح زیادة رأسمال بنك فیصل

  اإلسالمي
 مساھمو القاھرة لألدویة یقرون زیادة رأس المال  
  أشھر  ٩في  %٤٧٫٥خسائر الحدید والصلب المصریة ترتفع  
  بسبب كورونا.. مساھمو الشرق األوسط للزجاج یقرون إلغاء

  زیادة رأس المال
  مساھمو المنصورة للدواجن یقررون استخدام االحتیاطیات

  إلطفاء الخسائر
  أشھر ٩في  %١٨أرباح أبوقیر لألسمدة تتراجع  
 مل تقترب من اإلشغال الكامل مسؤول: فنادق مصر العائدة للع

  %٢٢-٢٠بسعة تتراوح بین 
 أحمد الزینى یطالب بوقف استیراد الفحم لتصنیع األسمنت  
  غرفة الفنادق : رصد إصابة بفیروس كورونا في الغردقة یؤثر

  بالسلب علي السیاحة الداخلیة
  ملیارات  ٥المالیة تعلن نجاح أكبر طرح للسندات الدولیة بقیمة

  دوالر 
 :تحدیث مستدام لألنظمة المالیة الممیكنة وفق أحدث  معیط

  الخبرات الدولیة
  مصر قد تشھد زیادة في واردات القمح قریبا مع عودة

  الصادرات الروسیة
 تباطؤ أنشطة المصانع بالصین في مایو وسط طلب ١٩-كوفید :

  ضعیف 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ٣١  ١٤٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
ة المصریة تعلن تعدیل موعد نھایة عرض بایونیرز لالستحواذ ورصالب

 شركات ٥على 
أعلنت البورصة المصریة، تعدیل موعد نھایة فترة سریان عرض شركة   

األسھم بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة بخصوص االستحواذ على 
الت شركات مقیدة بالبورصة المصریة.وق ٥بالمائة لـ ٩٠المكملة لنسبة 

البورصة في بیان یوم األحد، إنھ في ضوء فترة سریان عرض بایونیرز 
مایو الجاري، وأن إجازة  ١٠یوم عمل رسمي بدأت من جلسة تداول  ٢٠

ن عید الفطر المبارك خمسة أیام عمل، فبالتالي تصبح نھایة فترة سریا
یونیو المقبل.وعرض شراء بایونیرز  ١١العرض بنھایة جلسة تداول 

االستحواذ على أسھم الشركات الجیزة العامة للمقاوالت یتضمن 
ري والمتحدة لإلسكان والتعمیر والصعید العامة للمقاوالت واالستثمار العقا

واالستثمار العقاري والقاھرة لإلسكان والتعمیر والكابالت الكھربائیة 
من أسھم الشركات  %٩٠مصریة لشراء عدد األسھم المكملة لنسبة ال

بالعرض.وكان مجلس إدارة بایونیرز القابضة لالستثمارات المستھدفة 
شركات  ٥مطلع مارس الجاري دراسات القیمة العادلة لـالمالیة، اعتمد 

تابعة مقیدة بالبورصة المصریة والمعدة من المستشار المالي المستقل 
"، والتي تسعى إلى رفع FACTمال واالستشارات المالیة "شركة األع

بناءً على قرار  بالمائة.یأتي ذلك ٩٠ا المرتبطة بھا حتى نسبتھا ومجموعاتھ
مجلس إدارة بایونیرز، في أكتوبر الماضي، بتقدیم عروض شراء بمبادلة 
أسھم دون الخیار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتھا المرتبطة حتى 

ئة من رأسمال الشركات التالیة: "الجیزة العامة للمقاوالت، بالما ٩٠
سكان والتعمیر، الصعید العامة للمقاوالت، القاھرة لإلسكان المتحدة لإل
لكابالت الكھربائیة المصریة"، مع استمرار قید أسھم ھذه والتعمیر، ا

صافي  ٢٠١٩الشركات المستھدفة بالبورصة.وسجلت بایونیرز خالل 
ملیار جنیھ خالل العام السابق  ١٫٢٢ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٣٥ربح بلغ 

ملیار جنیھ بنھایة  ٩٫٣٦لتسجل  ٢٠١٩ادات الشركة خالل لھ.وارتفعت إیر
.وعلى صعید القوائم ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ٨٫٥٦دیسمبر، مقابل 

المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي لتسجل 
  لمصدر: مباشرا .٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٩٧٫٠٣مقابل  ملیون جنیھ، ٣٤٫٥٢

 رأسمال بنك فیصل اإلسالمير نشر إفصاح زیادة الرقابة المالیة تق
أعلنت الھیئة العامة للرقابة المالیة الموافقة على نشر تقریر اإلفصاح لبنك 

 ٢٩فیصل اإلسالمي المصري بشأن قرار مجلس إدارة المنعقد بتاریخ 
 ٤٤٠٫١٩بالموافقة على زیادة راس المال المصدر من  ٢٠٢٠مارس 

ملیون دوالر أمریكي بزیادة قدرھا  ٥٠٦٫٢٢ ملیون دوالر أمریكي لیصبح
ملیون دوالر.وقالت الھیئة في بیان لبورصة مصر الیوم األحد،  ٦٦٫٠٣

سھم بقیمة اسمیھ قدرھا واحد دوالر  ٦٦٫٠٣إن الزیادة موزعة على عدد 
للسھم الواحد أو ما یعادلھ بالجنیھ المصري ممولة من األرباح المحتجزة 

جمعیة وفقا لقرار ال ٢٠١٩دیسمبر  ٣١مالیة للبنك في والمثبتة في القوائم ال
بالمائة ١٥، وذلك بواقع ٢٠٢٠مارس  ٢٦العامة العادیة للبنك في 

سھم ) لكل سھم أصلي بالقیمة االسمیة (واحد دوالر أمریكي)  ٠٫١٤٩٩٩(
ملیار  ١٠٩٫٦أو ما یعادلھ بالجنیھ المصري.وحقق البنك حجم األعمال بلغ 

أبریل ملیار جنیھ بنھایة  ٩٥٫٧٥الماضي، مقابل نحو  جنیھ بنھایة أبریل
 ١٠٤٫١٨من العام الماضي.وبلغ إجمالي أصول البنك بنھایة أبریل نحو 

ملیار جنیھ من نفس الشھر من العام الماضي،  ٩١٫٧ملیار جنیھ، مقابل 
بالمائة.وارتفعت الحسابات الجاریة واألوعیة االدخاریة  ١٣٫٦بزیادة 

دة ملیار جنیھ، وارتفعت أرص ٨٨٫٩بالمائة، بقیمة  ١٤بالبنك بنسبة 

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

   ١٠٫٠٠    ٢٤٫١٠  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
وثائق شركة صندوق استثمار 
 المصریین لالستثمار العقارى

 ١٠٫٠٠    ٩٫٩٠   

  ١٠٫٠٠    ٢٫١٥  المالیةشركة أودن لالستثمارات 
  ٩٫٩٧    ٢٫٠٦  اجواء

  ٩٫٩٥    ١٫٥٩  المصریة للدواجن

 

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

 -١٠٫٠٠    ٣٫٦٩   أصول للوساطة
 -٩٫٩٣    ٨٣٫٣٦  مطاحن شرق الدلتا

 -٨٫٩٧    ٧٫٠٠  يالعربیة الستصالح االراض
 -٨٫٦٢    ٧١٫٠٤  مصر العلیامطاحن 

 -٥٫٦١    ٥٫٠٥  رایة

  

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

  ٦٣٫١١    ١٥٨،٦٦٥،٦٠٠  البنك التجاري الدولي
  ٥٫٤٠    ٣٨،٠١٨،٥٨٠  مستشفي كلیوباترا

  ٢٫٦٣    ٣٣،٦٨٢،٩٣٢  مدینة نصر لالسكان
  ٨٫٠٤    ٢٠،٨٢٣،٢٤٢  الرواد

  ٧٫٦١    ١٩،٤٦٤،٩٣٢  السویدى الیكتریك

  

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

  ٠٫٣٧    ٣١،٦٩٠،٨٠٨  العربیة لالستثمارات
  ٢٫٦٣    ١٣،٠١٨،٧٢٩  مدینة نصر لالسكان

  ١٫٥٠    ١٠،٨٦٠،٠٦٨  دایس
  ٠٫٣٦    ٨،٢٨٨،٣٩٨  قابضةمار اللالستثاوراسكوم 

  ١٫٠٩    ٨،٢٦١،٠٧٦  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیار جنیھ  ٩٤٫٧بالمائة لتصل  ١١٫٥التوظیف واالستثمار بالبنك بنسبة 
بنھایة أبریل الماضي.وبلغ عدد الحسابات الذي یدیرھا البنك لصالح 

البالغ  ٢٠١٩بالمائة عن أبریل  ٥٫٨ملیون حساب، بارتفاع  ١٫٧عمالئھ 
  صدر: مباشرملا ملیون حساب. ١٫٦

  ادة رأس المالمساھمو القاھرة لألدویة یقرون زی
وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة القاھرة لألدویة والصناعات 

ملیون  ١١٩٫٤٧الكیماویة على زیادة رأس المال المصدر والمدفوع من 
ً من  ٢٩٫٨٦ملیون جنیھ بزیادة  ١٤٩٫٣٤جنیھ إلى  ملیون جنیھ تمویال
.وقالت ٢٠١٩یونیو  ٣٠مرحلة الظاھرة بالقوائم المالیة في األرباح ال

الشركة في بیان یوم األحد لبورصة مصر، إن الجمعیة وافقت على تعدیل 
مكرر من النظام األساسي للشركة.وحققت الشركة خالل  ٦و ٦المادة 

التسعة أشھر من العام المالي الجاري، صافي ربح خالل الفترة بلغ 
ل نفس ملیون جنیھ خال ٧٢٫٢٢مقابل أرباح بلغت  ملیون جنیھ، ٩٢٫٢٢

.وارتفعت مبیعات الشركة خالل التسعة أشھر من ٢٠١٨الفترة من عام 
ملیون جنیھ، مقابل  ٧٧٣٫٣٢العام المالي الجاري بنسبة، لتصل إلى 

  لمصدر: مباشراملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي. ٧٣٥٫٨٣

س لغاء زیادة رأرق األوسط للزجاج یقرون إبسبب كورونا.. مساھمو الش
  المال

قررت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة الشرق األوسط لصناعة 
الزجاج، العدل عن قرارھا السابق الخاص بزیادة رأسمال المصدر للشركة 

ملیون جنیھ.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  ٨٣٫١٢إلى 
اسة المعدة من اإلدارة والقطاع المالي األحد، إن العمومیة اعتمدت الدر

بشأن أسباب مبررات العدول عن زیادة رأسمال الشركة المصدر من 
ملیون جنیھ. وكان مجلس إدارة الشركة  ٨٣٫١٢ملیون جنیھ إلى  ٥٠٫٣٢

قرر العدول عن زیادة رأس المال المصدر، نتیجة الظروف الراھنة بسبب 
ا تبعھا من إجراءات وقائیة على التداعیات السلبیة لفیروس كورونا، وم

شركة، مما یسفر عن تحقیق خسائر والتي ستؤثر على حقوق نشاط ال
الملكیة بصورة سلبیة.یشار إلى أن الجمعیة العامة غیر العادیة للشرق 
األوسط لصناعة الزجاج، وافقت في نوفمبر الماضي على زیادة رأس 

لیون جنیھ بزیادة م ٨٣٫١٢ملیون جنیھ إلى  ٥٠٫٣٢المال المصدر من 
ینایر  ٩ھ.وتم فتح باب االكتتاب للفترة األولى في ملیون جنی ٣٢٫٨قدرھا 

، وأعید فتح باب ٢٠٢٠فبرایر  ٩الماضي، وأغلق بنھایة یوم عمل 
فبرایر، وتم غلق باب االكتتاب  ١٧االكتتاب في األسھم المتبقیة بتاریخ 

زیادة رأسمال الشركة فبرایر.وبلغت نسبة تغطیة االكتتاب في  ١٩بنھایة 
ملیون سھم شاملة  ٣٢٫٨بلغ عدد األسھم المكتتب فیھا بالمائة، حیث  ١٠٠

ملیون جنیھ مصري،  ٣٢٫٨أسھم أصحاب األرصدة الدائنة بإجمالي قیمة 
بالمائة عند  ١٠٠بقیمة اسمیة للسھم جنیھ واحد سددت منھا نسبة 

نیھ خالل ملیون ج ١٥٧٫٥٥االكتتاب.وحققت الشركة صافي ربح بلغ 
ً خالل ملیون جنی ٢٥٠٫١٧، مقابل ٢٠١٩ .وارتفعت ٢٠١٨ھ أرباحا

ملیار جنیھ بنھایة  ١٫٧١مبیعات الشركة خالل العام الماضي لتسجل 
.وعلى صعید القوائم ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ١٫٦، مقابل ٢٠١٩دیسمبر 

المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي لتسجل 
ملیون جنیھ خالل  ٣٣٧٫٣٦ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٢١٫٥٥
  لمصدر: مباشرا .٢٠١٨

  

  أشھر  ٩في  %٤٧٫٥خسائر الحدید والصلب المصریة ترتفع 
كشفت المؤشرات المالیة لشركة الحدید والصلب المصریة، عن 

لشركة بنسبة ارتفاع خسائر اأشھر من العام المالي الحالي،  ٩أول 
بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الحدید والصلب في  ٤٧٫٥

بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أنھا سجلت خسائر بلغت 
حتى نھایة مارس  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٧٨٣٫٨٤٧

ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من  ٥٣١٫٢٨، مقابل ٢٠٢٠
حیث سجلت  كة خالل الفترةت إیرادات الشرالعام الماضي.وتراجع

ملیون جنیھ  ٩٢٨٫٠٤ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٨٥٩٫٣٥
خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.یشار إلى أن الشركة 
حققت إجمالي مبیعاتھا خالل الفترة من یولیو حتى نھایة دیسمبر 

جنیھ خالل ملیون  ٦٤٠٫٨٩ملیون جنیھ، مقابل  ٣٦٢٫٧٧بلغ نحو 
عام المالي الماضي.وأضافت أن إیرادات النشاط رة نفسھا من الالفت

الجاري للشركة خالل النصف األول من العام المالي الجاري بلغت 
  لمصدر: مباشرا ملیون جنیھ بالفترة من یولیو حتى ینایر. ٥٨٦٫١٣

مساھمو المنصورة للدواجن یقررون استخدام االحتیاطیات إلطفاء 
  الخسائر

ة لشركة المنصورة للدواجن، القوائم العامة العادی اعتمدت الجمعیة
المالیة للعام المالي الماضي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، 
یوم األحد، إن العمومیة قررت استخدام االحتیاطي العام وقدره 

ملیون جنیھ من االحتیاطي القانوني  ١٠٫٧٢ألف جنیھ و ٩٤٥٫٥٦
ر دیسمب ٣١ركز المالي في ائر المرحلة بقائمة الملتغطیة الخس

الماضي.وصدقت العمومیة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط 
الشركة، وإخالء طرف وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.وحققت 

، ٢٠١٩ألف جنیھ خالل عام  ٣٢٦٫٧٣الشركة صافي ربح بلغ 
ت . وارتفع٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٢٫٠٤مقابل صافي خسائر بلغ 

جنیھ، مقابل  ملیون ١٠١لتصل إلى  ٢٠١٩اإلیرادات خالل عام 
  لمصدر: مباشرا .٢٠١٨ملیون جنیھ إیرادات خالل عام  ٨١٫٦٣

  أشھر ٩في  %١٨أرباح أبوقیر لألسمدة تتراجع 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة أبوقیر لألسمدة والصناعات 

أرباحھا  ، تراجع٢٠٢٠الكیماویة، خالل التسعة أشھر األولى من 
حت الشركة في بیان ائة على أساس سنوي.وأوضبالم ١٨بنسبة 

ً بلغت  ملیار جنیھ خالل  ٢٫١٣لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا
 ٢٫٥٩الفترة من یولیو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وتراجعت 
 ٦٫٤٩نیھ، مقابل ملیار ج ٥٫٨٠٨فترة إلى إیرادات الشركة خالل ال

جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وسجلت ملیار 
ملیار جنیھ منذ بدایة یولیو حتى  ١٫٤٣الشركة صافي ربح بلغ 

ً خالل نفس الفترة  ١٫٦٥نھایة دیسمبر ، مقابل  ملیار جنیھ أرباحا
ركة خالل الستة من العام المالي الماضي.وتراجعت إیرادات الش

ملیار جنیھ  ٣٫٩٩لجاري لتسجل ولى من العام المالي اأشھر األ
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٤٫١٣بنھایة دیسمبر، مقابل 

  لمصدر: مباشر المالي السابق لھ.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
الكامل بسعة مسؤول: فنادق مصر العائدة للعمل تقترب من اإلشغال 

  %٢٢-٢٠تتراوح بین 
ل مصدر مسؤول في وزارة السیاحة المصریة، إن فنادق مصر العائدة اق

ً،  ٢٥للعمل بنسبة  بالمائة من طاقتھا تقترب من اإلشغال الكامل حالیا
بالمائة من السعة الكاملة.وأضاف المصدر،  ٢٢و ٢٠وبنسب تتراوح بین 

ات التي استوفت شروط وضوابط الیوم األحد، أن عدد الفنادق والمنتجع
، غالبیتھا في مناطق البحر األحمر فندقاً  ٧٨ناف العمل السیاحي بلغ استئ

ً لوكالة  والعین السخنة وجنوب سیناء والساحل الشمالي، وفقا
ً على مستوى الجمھوریة تقدمت  ١٧٣رویترز.وأوضح أن ھناك  فندقا

ً للحصول على الموافقات الخا صة باستئناف العمل، لوزارة السیاحة حالیا
ألسبوع الجاري.وأوقفت رة في معاینة تلك المنشآت خالل اوستبدأ الوزا

مصر حركة الطیران منتصف مارس، وسط تداعیات تفشي فیروس 
كورونا، وتبع ذلك إغالق الفنادق وجمیع المنشآت السیاحیة قبل أن تقرر 

ً لمعاییر صحیة محددة  الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مایو، وفقا
دایة من أول بالمائة من السعة ب ٥٠تزید على  وبربع طاقتھا على أن

یونیو.وتواجھ مصر تداعیات اقتصادیة وخیمة جراء انتشار فیروس 
 ً كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السیاحة الحیوي للتوظیف، وأثر سلبا

.ً   لمصدر: مباشرا على تدفقات النقد األجنبي عموما

لغردقة یؤثر بالسلب : رصد إصابة بفیروس كورونا في ا غرفة الفنادق
  الداخلیةعلي السیاحة 

قال عالء عاقل رئیس غرفة المنشآت الفندقیة بالبحر األحمر، إن رصد 
في أحد فنادق الغردقة » ١٩كوفید«أول إصابة بفیروس كورونا المستجد 

 لنزیل مصري بعد عودة السیاحة الداخلیة، أمر طبیعي ولكنھ سیؤثر
عزل الحالة في األدوار سفر.بالسلب علي قرار المصریین في ال

وأضاف عاقل : المخصصة داخل الفندق مع متابعة دوریة لباقي النزالء
، أنھ تم عزل الحالة داخل الفندق في أحد األدوار المخصصة ”المال”لـ

للعزل والتي كان من ضمن اشتراطات حصول أي فندق علي شھادة 
المصابین  یخصص مبني أو أدوار أو جناح لعزلالسالمة الصحیة أن 

حة والسكان، مع متابعة دوریة لباقي النزالء.وأكد بالتنسیق مع وزارة الص
أن الفنادق ضمن النسیج المجتمعي ولیس معني ظھور حالة إصابة 

أي حد معرض ” بكورونا في أحد الفنادق أن نتخوف من السفر، قائالً 
ي محال تجاریة أو في مقر عملھ لإلصابة في أي مكان سواء كان ف

اللواء عمرو حنفي، كشف الیوم وكان محافظ البحر األحمر، ”.یرھاوغ
األحد، عن رصد أول حالة إصابة إیجابیة بفیروس كورونا المستجد 

أیام من عودة السیاحة  ٧في أحد فنادق الغردقة وذلك بعد » ١٩كوفید«
افظ في تصریحات لھ، الداخلیة للمقاصد السیاحیة المصریة.وأضاف المح

ة اإلشغال بھ كبیرة بل ذي شھد تسجیل اإلصابة لم تكن نسبأن المكان ال
فندقا فى البحر األحمر استقبلت سیاحة  ٢٣ أفراد فقط. ٧إلى  ٦فیھ من 

علي صعید أخر، لفت عاقل إلي أن عدد الفنادق بالبحر :داخلیة في العید
 ٢٣األحمر التي استقبلت سیاحة داخلیة خالل إجازة عید الفطر، بلغ نحو 

فندقا حصلوا علي شھادة السالمة الصحیة المعتمدة إلعادة  ٤٠لي من إجما
ا التشغیل بعد استیفاء الضوابط والشروط التي أقرھا مجلس الوزراء وفق

ظمة الصحة العالمیة، وذلك في إطار خطة التعایش مع فیروس لمعاییر من
إلي  ١٠كورونا.وأضاف أن نسب إشغال تلك الفنادق تراوحت مابین 

ثل النسبة األخیرة الحد األقصي لإلشغال المسموح بھ في حیث تم %٢٥
من إجمالي الطاقة  %٥٠المرحلة الحالیة، منوھا بأن رفع نسب اإلشغال لـ 

  
  أحمد الزینى یطالب بوقف استیراد الفحم لتصنیع األسمنت

طالب أحمد الزینى رئیس شعبة مواد البناء بغرفة القاھرة التجاریة ، 
ع األسمنت فى مصر تصنیبضرورة وقف استیراد الفحم المستخدم فى 

وتوجیھ الغاز بأسعار مخفضة إلى المصانع ، للحد من ھدر االحتیاطى 
الدوالر فى خزینة الدولة من استیراد كمیات كبیرة سنویا لتصنیع 
األسمنت ، فى الوقت الذى انخفضت فیھ األسعار العالمیة للنفط ، والبد 

تخفیض أسعار فى  من معاملة المصانع المصریة بالمثل مثل دول العالم
الغاز ، موضحا أن تخفیض الغاز سیدعم من الصناعات األخرى كثیفة 
  االستھالك للطاقة ومنھا الحدید والسیرامیك والزجاج والبتروكیماویات.

وأضاف الزینى فى تصریح خاص لـ " الیوم السابع" إن سعر الغاز 
 ١دوالر لكل ملیون وحدة حراریة بانخفاض  ٣٫٥البد أن یقل إلى 

الر عن األسعار الحالیة، ولفت إلى أن سوق مواد البناء سیعاود دو
العمل تدریجیا اعتبارا من األسبوع المقبل بعد انتھاء أجازات العمال، 
حیث أن اإلجراءات االحترازیة فى منع التكدس أدت إلى عودة العمال 
على أفواج من المحافظات خالل األسبوع الجارى لبدء العمل اعتبارا 

رة المقبلة، ولفت إلى أن أسعار مواد البناء مستقرة عند معدالتھا الفتمن 
مع توقعات باالنخفاض خالل الفترة المقبلة، ویبلغ سعر طن األسمنت 

جنیة للطن للمستھلك، كما یباع سعر الحدید بقیمة  ٨٠٠إلى  ٧٥٠
جنیة للطن للمستھلك.وأشار رئیس شعبة مواد البناء، إلى أن  ٩٩٠٠

ص البناء الذى أعلنھ وزیر التنمیة المحلیة، ال یخص راخیقرار وقف ت
المدن الجدیدة، وإنما یخص عواصم المحافظات لمنع البناء المخالف 

أشھر قادمة، الفتا إلى أن القرار من شأنھ  ٦خالل الفترة الحالیة ولمدة 
أن یساھم فى تخفیض أسعار مواد البناء على مراحل تدریجیة خالل 

أن المجلس التصدیرى لمواد البناء والسلع المعدنیة  یذكراألشھر المقبلة.
یعد حالیا ورقة بحثیة لرفعھا إلى نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة 
للمطالبة بتخفیض أسعار الغاز للمصانع كثیفة االستھالك للطاقة وأن 

دوالر لكل ملیون وحدة حراریة، تماشیا مع  ٣٫٥ال یتعدى سعره الـ 
لتى یمر بھا العالم والتى تؤثر على الصناعة یة ااألوضاع الحال

المصریة مثل باقى الصناعات فى الدول األخرى التى خفضت من 
  المصدر: الیوم السابعسعر الغاز لمصانعھا .

  ملیارات دوالر  ٥المالیة تعلن نجاح أكبر طرح للسندات الدولیة بقیمة 

بر طرح ملیارات دوالر في أك ٥باعت الحكومة سندات دولیة بقیمة 
للسندات الدولیة المصریة، وفق بیان صادر عن وزارة المالیة الصادر 

مایو  ٢١وبلغت نسبة تغطیة اإلصدار الذي طرح یوم مایو. ٢٩بتاریخ 
ملیار دوالر،  ٢٢مرة إذ اجتذب طلبات شراء بنحو  ٤٫٤باألسواق 

األسواق العالمیة في أداء االقتصاد المصري"، وفق ما  "بما یؤكد ثقة
تھ وزارة المالیة. وھو معدل تغطیة كبیر ویزید عن متوسط نسب ذكر

التغطیة التي شھدتھا اإلصدارات الدولیة للعدید من الدول الناشئة خالل 
الشھور الماضیة، ما یعكس الثقة في االقتصاد المصري وبرنامج 

جرى تنفیذ الطرح على ثالث سب البیان.اإلصالح االقتصادي، بح
سنوات بعائد قدره  ٤ملیار دوالر بأجل  ١٫٢٥ا شرائح، األولى قیمتھ

عاما  ١٢ملیار دوالر بأجل  ١٫٧٥، والشریحة الثانیة قیمتھا %٥٫٧٥
ومن .%٨٫٨٧٥عاما مقابل عائد  ٣٠واألخیرة بأجل  %٧٫٦٢٥بعائد 

إلى تغطیة االحتیاجات  المستھدف توجیھ حصیلة الطرح بشكل أساسي
، والتي یتوقع أن ٢٠٢١/٢٠٢٠التمویلیة خالل العام المالي المقبل 



 

 

إلي استكمال باقي االشتراطات والضوابط.رفع نسب ندقیة یحتاج الف
مرھون بالحصول علي شھادة ثانیة للسالمة  %٥٠اإلشغال لـ 

مة الصحیة البد وأن تتقدم ك شھادة أخري للسالوتابع عاقل أن ھنا.الصحیة
، %٥٠الفنادق للحصول علیھا وذلك للسماح لھم برفع نسب اإلشغال لـ 

راطات وتفعیل التشغیل التجریبي الخاص ولكن ذلك بعد تطبیق باقي االشت
شركات أجنبیة وھم  ٣باستقبال النزالء المصریین.وأشار إلي أن ھناك 

، البد وأن یتعاقد الفندق مع واحدة منھا ”كریستال”و” نورد” و” بریفریسك“
للحصول علي شھادة معتمدة من الشركة التي قامت ببرامج الفحص 

الفندق للمعاییر الدولیة للسالمة والصحیة توافر تطبیق والتفتیش للتأكد من 
  المصدر: المالالغذائیة والمھنیة المعتمدة من مجلس الوزراء.

معیط: تحدیث مستدام لألنظمة المالیة الممیكنة وفق أحدث الخبرات 
 الدولیة

استعرض الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، التدابیر االحترازیة  
لمنظومة الدفع والتحصیل اإللكترونى بالجھات اإلداریة، وذلك فى إطار 

لوجیا فى خطة الوزارة لتعظیم القدرات الرقمیة والتوظیف األمثل للتكنو
التحدیث المستدام لألنظمة المالیة الممیكنة وفق أحدث الخبرات الدولیة؛ 
ا ألقصى درجات الدقة  ً بما یُسھم فى تحقیق المزید من الحوكمة؛ ضمان
والحمایة للعملیات المالیة، على النحو الذى یُرسى دعائم اإلدارة الرشیدة 

ت المحددة على ضوء للمال العام، لتوجیھ النفقات العامة إلى المسارا
أولویات الدولة والحكومة خالل المرحلة الراھنة بما تفرضھ أزمة 

من مقتضیات للحد من تداعیاتھا وآثارھا السلبیة: صحیًا، » كورونا«
ا، واقتصادیًا، حسبما ذكر بیان وزارة المالیة الصادر بتاریخ   ٣٠واجتماعیً

اإلداریة باتخاذ  وجھ الوزیر، ممثلى وزارة المالیة بالجھاتمایو.
اإلجراءات الالزمة؛ للتأكد من التزام الموظفین المختصین بمنظومة الدفع 
اإللكترونى بالضوابط واإلجراءات المقررة؛ بما یضمن حمایة حقوق 
العاملین، والحفاظ علي سریة وتأمین العملیات المالیة التي تتم من خالل 

زیر تأكیده، أن التوقیع جدد الو».التوكن«مفتاح التوقیع اإللكتروني 
ا أو تسلیمھ  ً اإللكتروني عھدة شخصیة لمن صدر لھ، وال یجوز تداولھ مطلق
ألي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق بھ، ویُحظر التصرف في 
أیھما إال من خالل سلطة التصدیق اإللكتروني الحكومي بوزارة المالیة، 

ا أنھ كان قد تالحظ أن بعض المسئولین ا ً لمالیین بالجھات اإلداریة، موضح
لمدخلي » التوكن«أصحاب التوقعیین اإللكترونیین األول والثاني یتركون 

البیانات وغیرھم مما قد یؤدي إلى اإلخالل بإجراءات الحوكمة التي 
أكد أنھ تقتضیھا مصلحة العمل، وجودة ودقة األداء بالمنظومة الجدیدة.

اإلداریة المرخص لھم بالتوقیعین یجب على المسئولین المالیین بالجھات 
اإللكترونیین األول والثاني، االلتزام بحظر تسلیم مفتاح التوقیع اإللكتروني 

أو الرقم السري الخاص بھم ألي شخص حتى ال یتعرضوا » التوكن«
للمساءلة التأدیبیة؛ باعتبارھم مسئولین عن كل العملیات المالیة التي تتم 

الوزیر إلى ضرورة قیام أصحاب التوقیعات أشار ».التوكن«باستخدام 
اإللكترونیة األولي والثانیة بالجھات اإلداریة، بتغییر األرقام السریة 
ا على  ً المصاحبة للتوقیعات اإللكترونیة دوریًا، بصفة شھریة على األقل؛ حفاظ
ا ً  سریة وتأمین العملیات المالیة التي تتم من خالل مفتاح التوقیع اإللكتروني، الفت
إلى استمرار التفتیش الدوري المفاجئ على التوقیعات اإللكترونیة األولى والثانیة 

المالیة؛ للتأكد أنھا في حوزة بوزارة الصادرة من سلطة التصدیق اإللكتروني 
أصحابھا، واتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة ضد أي إخالل بمقتضیات الحیازة 

ا رقام السریة الخاصة بھا. اآلمنة للتوقیعات اإللكترونیة، واأل ً أضاف أن ھناك لجان
للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمدیریات المالیة لتحلیل نتائج التفتیش 
الدوري على التوقیعات اإللكترونیة األولى والثانیة الصادرة من سلطة التصدیق 

  اإللكتروني بوزارة المالیة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنھا.

ملیار دوالر)، باإلضافة  ٦٢٫٣ملیار جنیھ (نحو  ٩٨٨تصل إلى نحو 
-إلى توفیر التمویل المطلوب لمواجھة تداعیات جائحة "كوفید

ن من اجتذبت السندات الدولیة المصریة أوامر شراء من مستثمری".١٩
آسیا والشرق كافة أنحاء العالم بما في ذلك الوالیات المتحدة وأوروبا و

مستثمر  ٤٠٠من بین  ٦٠األوسط وأفریقیا. وشھد الطرح دخول نحو 
وساھمت أجنبي لالكتتاب للمرة األولى في السندات الدولیة المصریة.

قوة الطلب في خفض سعر الفائدة على شرائح السندات الثالث بنحو 
نقطة أساس مقارنة باألسعار االفتتاحیة المعلن عنھا عند بدایة  ٥٠
  یة الطرح.عمل

مصر قد تشھد زیادة في واردات القمح قریبا مع عودة الصادرات 
 الروسیة

قد تشھد مصر زیادة في واردات القمح قریبا مع عودة الصادرات  
نیة الروسیة، وفقا لتقریر شركة جیمكورب كومودوتیز تریدنج البریطا

لتجارة السلع. ونقلت رویترز عن المدیر التنفیذي للشركة، جایمي 
أفنایم، قولھ إنھا مستعدة الستئناف تورید القمح الروسي للدول األفریقیة 
وبینھا مصر مع استمرار ھطول األمطار وارتفاع مستویات 

وأضاف أن شركتھ تستھدف عقد المزید من االتفاقیات لتورید الحصاد.
القمح لمصر على الرغم من فوزھا بعقد واحد في ھذا الشأن حتى اآلن. 
وستأتي الشحنات على األرجح من روسیا كأولویة، بشرط مالئمة 

یأتي ذلك وسط استعدادات لرفع روسیا لحظر تصدیر أوضاع السوق.
یولیو، دعما  ١ء موسم الحصاد في الحبوب الذي فرضتھ حتى بد

". كما رجح مزارعون ١٩-لمخزونھا المحلي مع استمرار أزمة "كوفید
وخبراء أن یشارك موردو القمح في رومانیا في المناقصات الدولیة 
التي تطرحھا مصر الستیراده ھذا العام، على الرغم من التوقعات بأن 

أزمة الجفاف  یشھد اإلنتاج تراجعا حادا على خلفیة استمرار
ألف طن من  ٢٤٠وقامت الھیئة العامة للسلع التموینیة باستیراد ھناك.

القمح منذ أبریل الماضي مع انخفاض المشاركة في المناقصات ألدنى 
ألف طن مع  ٨٠٠مستوى منذ عام. وتأمل الحكومة في الوصول إلى 

 بدء موسم الحصاد في النصف الشمالي للكرة األرضیة والتي تستھدف
من خاللھ الوفاء باالحتیاطي االستراتیجي للبالد مع استمرار أزمة 

ملیون طن  ٣٫١". ومحلیا قالت وزارة التموین إنھا اشترت ١٩-"كوفید
من القمح من المزارعین منذ بدء موسم الحصاد الشھر الماضي. 
ویتوقع أن تصل كمیة القمح المورد محلیا بنھایة الموسم في أغسطس 

  .ملیون طن ٩إلى 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  : تباطؤ أنشطة المصانع بالصین في مایو وسط طلب ضعیف ١٩-كوفید

نمت أنشطة المصانع في الصین بوتیرة أبطأ في مایو أیار لكن قوة الدفع 
في قطاعي الخدمات والتشیید تسارعت، مما یشیر لتعاف غیر متناسق في 

استئناف الشركات أعمالھا عقب إجراءات ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع 
تصدي لفیروس كورونا، ھكذا قالت رویترز.وتباطأت الصناعات ال

التحویلیة للشھر الثاني على التوالي رغم تعافي األنشطة من مستویات 
متدنیة غیر مسبوقة سجلتھا في فبرایر شباط حین فرضت الحكومة قیودا 

ل بالمصانع للحد من انتشار صارمة على السفر وقواعد عزل وعلقت العم
بیانات مكتب اإلحصاءات الوطني أن مؤشر أسعار مدیري المرض.وتفید 

في مایو من  ٥٠٫٦المشتریات الرسمي في القطاع الصناعي نزل إلى 
نقطة الفاصل بین النمو  ٥٠في أبریل ، لكنھ یظل فوق مستوى  ٥٠٫٨

 ٥١اءة عند واالنكماش مقارنة مع الشھر السابق.وتوقع المحللون قر
راجعا للشھر الخامس على التوالي، نقطة.وسجلت طلبیات التصدیر ت

 ٥٠في مایو ، بانخفاض كبیر عن مستوى  ٣٥٫٣وسجل مؤشرھا الفرعي 
نقطة، إذ نالت جائحة كورونا من الطلب العالمي.وأظھر المسح أن 
المصانع قلصت عدد العاملین للمرة األولى منذ استئناف أنشطتھا. ونزل 

ریل ، حسبما أظھره في أب ٥٠٫٢من  ٤٩٫٤ؤشر الفرعي لذلك إلى الم
المسح.وفي مایو، نزل مؤشر أسعار مدیري المشتریات للشركات 

، بینما أعلنت الشركات الكبیرة ٥٠٫٨من  ٤٨٫٨المتوسطة والصغیرة إلى 
توسعا أسرع لألنشطة.وفي عالمة مشجعة، تحسن مؤشر یقیس إجمالي 

ئ في ابریل ، مما قد ینب ٥٠٫٢من  ٥٠٫٩إلى طلبیات التورید الجدیدة 
بتسارع وشیك في الطلب المحلي.وزادت الطلبیات الجدیدة لقطاع التشیید 

في الشھر السابق، وسرعت الشركات في  ٥٣٫٢، مقارنة مع ٥٨إلى 
القطاع وتیرة التوظیف أیضا.وارتفع مؤشر مدیري المشتریات الرسمي 

في ابریل نیسان، في  ٥٣٫٢ار من في مایو أی ٥٣٫٦لقطاع الخدمات إلى 
ضا على ما قد یكون تحسنا بطیئا في ثقة الشركات بالقطاع عالمة أی

  والمستھلكین.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 4,754.00  0.79% السعودیة

 DFMGI 575.00  0.01%  دبي
 ADI 11,079.00 1.25% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,948.00  0.17% یتالكو
 BSEX 23,748.00 3.43% البحرین

 GENERAL 2,325.00 0.51% قطر
 MASI 50,483.00 -1.76% المغرب

 TUN20 1,809.00 0.22% تونس
  

  العالمیةمؤشرات االسواق 
  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,774.43 1.68% أمریكا
 S&P 500 11,586.85  -1.65% أمریكا
 NASDAQ 3,050.20 -1.43% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,394.04  -0.47% الیابان
 %0.73 1,741.70 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %6.96 37.79 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %3.10-  1.78 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  یةالشركات تحت التغط

رأس المال   سعر السھم  الشركةاسم 
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.  101.1  %101.1  7.36  شراء  3,268.3  3.66  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %240.0  20.23  شراء  3,232.4  5.95  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.7  6.7 %35.0 9.18  شراء 212.2 6.80  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

سھم مجاني لكل سھم  ٠٫٠٩٩٩٩٩٩٩٩٤٨  بنك قطر الوطني االھلي
  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  اصلى

 

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

  ٠٢/٠٦/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط األول   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر
  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٣٧٥لقسط األول قیمتھ ا  رواد -السیاحة رواد 

  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٣٠٠  ایكون -الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر 
  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مص ٠٫١٠القسط األول قیمتھ   الشمس لالسكان والتعمیر

  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  رىجنیھ مص ٠٫١٠قیمتھ القسط األول   لالسكان والتعمیرالشمس 
السیاحیة    ١١/٠٦/٢٠٢٠  ٠٨/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٫٠٠٠  بیرامیزا -بیرامیزا للفنادق والقر

  ١١/٠٦/٢٠٢٠  ٠٤/١٢/٢٠١٩  جنیھ للسھم القسط الثالث ٠٫٣٥  مصر لالستثمار العقارى والسیاحي
  ١٧/٠٦/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  صرىجنیھ م ٠٫٢٥٩١القسط السابع   للتأمینقناة السویس 

  ١٨/٠٦/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط الثانى   قناة السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)
  ٢٤/٠٦/٢٠٢٠  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٣القسط الثانى   الدلتا الجدیدة للبالستیك
  ٢٩/٠٦/٢٠٢٠  ١٦/٠٢/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   والتعمیرمصر الجدیدة لالسكان 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

عادیة وغیر   اوراسكوم لالستثمار القابضة  ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة

عادیة وغیر   بایونیرز القابضة لألستثمارات المالیة  ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  القاھرة –مصر الجدیدة  -طریق العروبة  ١٦٩  عادیة

عادیة وغیر   بالدوالر –بنك فیصل االسالمي المصري   ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  الدقى –میدان الجالء  –شارع التحریر  ١٤٩بمقر البنك   عادیة

عادیة وغیر   دایس للمالبس الجاھزة  ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  القاھرة -جسر السویس  –البترول المنطقة الصناعیة ش انابیب  ٦،٥بمقر الشركة   عادیة

 –شارع خاتم المرسلین  –بمقر نادى العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومبانى   عادیة  كیما -الصناعات الكیماویة المصریة   ٠٢/٠٦/٢٠٢٠
  العمرانیة بالجیزة

  الجیزة -العمرانیة  –الشركة الشرقیة ایسترن كومبانى بمقر نادى   عادیة  راكتا -العامة لصناعة الورق   ٠٢/٠٦/٢٠٢٠



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠ونة لمؤشر إي جي إكس لشركات المكا

  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 63.1 0.96 23.96- 2,522,116 158,665,600 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.08 -2.97 20.11- 897,702 10,839,295 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.01 2.12 21.63- 695,019 699,508 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.29 4.75 34.69- 2,196,516 11,258,844 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.04 3.66 34.13- 993,491 10,887,024 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.61 2.42 32.11- 2,547,797 19,464,932 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
5.40 6.93 7.22- 7,100,708 38,018,580 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
25.30 1.81 41.84- 27,052 683,519 47.10 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.54 1.75 12.33- 15,197 113,724 11.00 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.63 6.48 45.66- 13,018,729 33,682,932 5.67 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
10.96 1.48 7.45 842,779 9,285,392 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.80 1.62 7.37- 309,333 2,768,833 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.60 3.28 9.22- 128,194 1,564,767 14.00 9.16 1.85% 

اسكوم اور
كونستراكشون بي 

ORAS 
65.30 -0.21 34.71- 14,639 958,324 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -واالستثمارللتنمیھ 

OCDI 
9.60 1.80 27.44- 69,829 663,956 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.26 1.70 48.98- 2,698,243 3,398,074 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.70 2.62 79.89- 2,238,852 10,485,585 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.80 3.02 35.20- 837,031 4,827,933 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.09 1.69 38.12- 8,261,076 8,965,874 2.57 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.32 4.04 35.91- 1,359,455 3,138,533 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.64 0.09 56.73- 1,527,509 2,503,939 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.27 4.14 37.83- 4,670,209 15,053,393 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.95 0.51 42.23- 2,091,680 12,475,643 13.11 4.06 0.79% 

للتنمیة اوراسكوم 
 مصر

ORHD 
3.37 1.51 48.94- 2,136,497 7,181,141 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.30 0.44 19.01- 862,550 1,974,546 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 ار القابضھلالستثم

OIH 
0.36 2.86 33.89- 8,288,398 2,944,201 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.40 0.87 41.67- 5,781,603 8,026,333 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.66 3.98 31.72- 379,176 1,380,308 6.44 2.43 0.39% 

تو مجموعة بور
بورتو  -القابضة

PORT 
0.43 0.00 29.07- 1,661,357 710,368 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.50 3.52 14.09- 10,860,068 16,297,552 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. لجمھورل 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 ریمییر أیةشركة ب تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین ىإل 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 لبحثيا التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو یعھتوز 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
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