
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

١٢/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,957.02 -1.54% -15.95% 676,379,520 290,162,170 299,400,199,852مؤشر (

 EGX 50(  1,790.29 -3.24% -16.72% 911,911,488 381,998,576 379,699,052,472مؤشر (
 EGX 70(  1,477.36 -4.20%  15.65% 420,651,008 156,089,581 182,492,867,576مؤشر (
 EGX 100(  2,289.80 0.00% 32.57% 1,097,030,528 446,251,751 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 القید توافق على قید أسھم زیادة رأس مال التوفیق  نةلج

  للتأجیر التمویلى 
  موعد إدراج الحق في اكتتاب أسھم فودیكو بعد الزیادة النقدیة  
  موعد إدراج الحق في اكتتاب أسھم روبكس بعد الزیادة النقدیة  
  موعد إدراج الحق في اكتتاب أسھم إم إم جروب بعد الزیادة

  النقدیة
 شھراً  ١١في  %٤١لب المصریة تتراجع حدید والصمبیعات ال  
  في الربع األول %٤٣٤خسائر ماریدیف ترتفع  
  :بمعدل التضخم الشھرى خال %٠٫١اإلحصاء ً   ل یونیو تراجعا
  ٢٠٢٠مراكز فى مؤشر التنمیة المستدامة خالل  ٩مصر تقفز   
 قطاعات  ٧التخطیط المصریة: خطة شاملة لإلصالح الھیكلي لـ

  السیاحةواعدة منھا 
  توقیع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة  
 »تطالب بتفعیل قانون تفضیل المنتج » شعبة مصنعي اآلالت

  بالمناقصات الحكومیةالمحلي 
  :ملیون دوالر من المؤسسات  ٥٤٥٫٤وزیرة التعاون الدولى

  مشروعاً زراعیاً  ١٣الدولیة لتمویل 
 كیة األسبوع الماضي انخفاض طلبات إعانة البطالة األمری  
  ارتفاع صادرات ألمانیا خالل مایو مع تعافي الطلب  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ١٤٧  ٣٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
  لجنة القید توافق على قید أسھم زیادة رأس مال التوفیق للتأجیر التمویلى 

، الموافقة على ٠٩/٠٧/٢٠٢٠قررت لجنة القید بجلستھا المنعقدة بتاریخ 
-قید أسھم زیادة رأس المال المصدر والمدفوع التوفیق للتأجیر التمویلي 

جنیھ الى  ٢٣٤،٤٠٠،٠٠٠)، من ATLCأیة.تي.لیس (
جنیھ موزعھ  ٥٢،٩٢٩،١٧٧٫٥جنیھ، بزیادة قدرھا  ٢٨٧،٣٢٩،١٧٧٫٥

جنیھ للسھم الواحد ممولة من  ٢٫٥سھم بقیمة اسمیة  ٢١،١٧١،٦٧١على 
المالیة في حصة المساھمین في توزیعات األرباح، وفقا للقوائم 

، وذلك عن طریق توزیع اسھم مجانیھ بواقع ٢٠١٩\١٢\٣١
صدار الرابع )، بجدول قید اإلسھم لكل سھم اصلى (  ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢

علما بان الحق في التوزیع المجاني االوراق المالیة المصریة " أسھم".
سھم مجانى لكل واحد سھم اصلى ) لمشترى  ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢(بواقع 
كما .  ٢٠٢٠\٠٧\٢٦حتى نھایة جلسة تداول یوم االحد الموافق السھم 

دة النقدیة على قاعدة وافقت اللجنة على إدراج أسھم الشركة بعد الزیا
اعتبارا من بدایة البیانات مع تحدید السعر المرجعي على سھم الشركة 

.جدیر بالذكر أن نتائج ٢٠٢٠\٠٧\٢٧جلسة تداول یوم األثنین الموافق 
، أظھرت ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩األعمال عن الفترة من 

ربح بلغ ملیون جنیھ مقابل صافي  ٦٧٫١٥٩تحقیق صافي ربح مجمع بلغ 
ملیون جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق، وتحقیق صافي  ٦٩٫٧٩٤

ملیون  ٦٩٫٨٠٠ملیون جنیھ مقابل أرباح بـ  ٦٧٫٢٦٠ربح مستقل بلغ 
  جنیھ عن الفترة من العام السابق.

  موعد إدراج الحق في اكتتاب أسھم فودیكو بعد الزیادة النقدیة 
، الموافقة على ٠٩/٠٧/٢٠٢٠ریخ قررت لجنة القید بجلستھا المنعقدة بتا

قید أسھم زیادة رأس المال المصدر والمدفوع االسماعیلیة الوطنیة 
مصري الي ملیون جنیھ  ٤٥)، من INFIللصناعات الغذائیة (فودیكو) (

ملیون جنیھ، باصدار  ١٢٫٥ملیون جنیھ مصرى، بزیادة قدرھا  ٥٧٫٥
باالضافة الى مصاریف  جنیھ، ٥ملیون سھم بقیمة اسمیة قدرھا  ٢٫٥عدد 

قروش للسھم الواحد، والزیادة مسدد نقدا عن طریق  ١٢٫٥اصدار قدرھا 
النقدي لقدامى المساھمین، بموجب شھادة إیداع بنكیة مؤرخھ في االكتتاب 

بجدول قید االوراق و تمثل ( االصدار السادس ) ، و تقید  ٢٠٢٠\٠٥\١٤
قید حق االكتتاب لشركة علما بأن تم المالیة المصریة " أسھم ". 

االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة (فودیكو ) منفصال عن السھم 
للشركة و تم تداولھ خالل الفترة من یوم االحد الموافق األصلي 

الموافق ( تاریخ فتح باب االكتتاب) وحتى یوم الخمیس  ٢٠٢٠\٠١\٠٥
كما ام عمل) .( قبل موعد غلق باب االكتتاب بثالثة أی ٢٠٢٠\٠١\٣٠

وافقت اللجنة على إدراج أسھم الشركة بعد الزیادة النقدیة على قاعدة 
اعتبارا من بدایة البیانات مع تحدید السعر المرجعي على سھم الشركة 

.یذكر أن عن نتائج ٢٠٢٠\٠٧\١٥جلسة تداول یوم األربعاء الموافق 
 ،٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩أعمال الشركة عن الفترة من 

ملیون جنیھ مقابل صافي  ٢٫٣٣٩أظھرت تحقیق صافي خسارة بلغت 
  ملیون جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق. ٦٫٨١٢خسارة بلغت 

  موعد إدراج الحق في اكتتاب أسھم روبكس بعد الزیادة النقدیة 
 ٢٠٢٠\٠٧\٠٩قررت لجنة قید األوراق المالیة بجلستھا المنعقدة بتاریخ 

الكتتاب شركة روبكس العالمیھ لتصنیع البالستیك حق اقید الموافقة على 
منفصال عن السھم حق  ١٠،٠٠٠،٠٠٠) لعدد RUBXواالكریلك(

األصلي بمناسبة دعوة قدامى المساھمین لالكتتاب في اسھم الزیادة من 

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

   ٩٫٩٩    ٣٢٫١٦  اصالت الزراعیةصنیع الحالنصر لت
الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري 

 العربي
 ٩٫٩٦    ٢٧٫٥٩   

  ٩٫٧٩    ٣٫٥٩  ایھ تي لیس
  ٧٫٩٩    ١٢٫٩٨  النصر لألعمال المدنیة

  ٦٫٠٠    ٤٫٢٤  أصول للوساطة

 

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

 -٩٫٩٨    ١١٫٤٥   جولدن كوست
 -٩٫٩٧    ٢٠٫٠٤  فودیكو

 -٩٫٩٥    ١٫٣٨  المصریین لالستثمار
 -٩٫٩٤    ٥٫٩٨   اسیك للتعدین
 -٩٫٩٢    ٤٫٤٥  شارم دریمز

  

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

  ٣٫٠٨    ١٠٨،٦٦٨،٧٥٢  لالسكانمدینة نصر 
  ٦٦٫٣١    ١٠١،٠٤٥،٥٤٤  اري الدوليالبنك التج
  ١٫٣٥    ٦٥،٦٠٩،٥٧٢  بالم ھیلز

  ٢٫٥٣    ٥٣،٨٨٢،٥٣٢  الحدید والصلب المصریة
  ٩٫١٠    ٣٢،٢٩٤،٣١٤  ایدیتا

  

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

  ٠٫٤٠    ٦٧،٧٨١،١٣٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٣٥    ٥٠،٩٣٨،٠٨٠  ھیلزبالم 

  ٠٫٣٧    ٣٥،٩٩٥،٥٩٥  العربیة لالستثمارات
  ٣٫٠٨    ٣٥،٩٠٧،٧٦٢  مدینة نصر لالسكان

  ٠٫٥٨    ٣١،٦٨٤،٢٧٩  بورتو القابضة

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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األغذیة والمشروبات

الموارد االساسیة
بالملیون جنیھ



 

 

ملیون جنیھ  ٥٠ملیون جنیھ، بزیادة قدرھا  ١٥٠الى ملیون جنیھ  ١٠٠
جنیھ  ٥قدرھا سھم بقیمة اسمیة  ١٠،٠٠٠،٠٠٠موزعة على عدد 

الواحد.وذلك عن قروش للسھم  ٥باالضافة الى مصاریف اصدار قدرھا 
 %٥٠لصالح قدامى المساھمین في حدود نسبة طریق االكتتاب النقدي 

ا من  وذلك ، األسھم التى یمتلكھا في رأس المال المصدر قبل الزیادةتقریبً
قانونیة الالزمة للقید وعلى االخص ت التندافى ضوء استیفاء الشركة للمس

اسھم الزیادة المعتمدة من الھیئة دعوة قدامى المساھمین لالكتتاب في 
موافقة صدور ، وكذا ٢٠٢٠\٠٦\٢٥العامة للرقابة المالیة الصادرة بتاریخ 

شركة مصر للمقاصة واالیداع والقید المركزي على قید حقوق االكتتاب 
على أن یكون الحق فى  .٠٧/٠٧/٢٠٢٠اریخ بت ركزيبنظام االیداع الم

تقریبا من عدد األسھم التي یمتلكھا كل  %٥٠االكتتاب ( في حدود نسبة 
راس مال الشركة قبل الزیادة) یكون مساھم من قدامى المساھمین في 

، ١٩/٠٧/٢٠٢٠لمشتري السھم حتى نھایة جلسة تداول یوم األحد الموافق 
(  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠الفترة من یوم األربعاء الموافق الل خھ سیتم تداولوانھ 

(  ٢٠/٠٨/٢٠٢٠الخمیس الموافق تاریخ فتح باب االكتتاب) وحتى یوم 
قبل موعد غلق باب االكتتاب بثالثة أیام عمل).ویتم إدراج الحق في 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠االكتتاب فى أسھم الشركة الناتجة عن الزیادة النقدیة لعدد 
ت اعتبارا من بدایة جلسة تداول یــوم األربعاء یاناالبحق على قاعدة 

، وسیتم حذف بیانات قید الحق من قاعدة بیانات ٢٠٢٠\٠٧\٢٢الموافق 
، واخطار ٢٠٢٠\٠٨\٢٠التداول اعتبارا من نھایة جلسة تداول الخمیس 

الشركة بقرار لجنة القید مع التأكید على االلتزام بقید أسھم زیادة راس 
ا لنص المادة ھر من تاریخ ة أشثالثالمال خالل  ً غلق باب االكتتاب طبق

عن القوائم من االجراءات التنفیذیة. ٢٦) من قواعد القید؛ المادة رقم ٢٦(
، أظھرت النتائج ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩المالیة للفترة من 
جنیھ، في مقابل تحقیق الشركة لصافي  ٦،٦٧٧،٨٧٥تحقیق صافي ربح 

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨الل الفترة من یھ خجن ١٥،٢٠٥،٨٤٠ربح 
.جدیر بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت أنھ تقرر وقف ٣١/١٢/٢٠١٨

، وذلك ٢٠٢٠العمل بكافة المصانع واإلدارات حتى نھایة شھر مارس 
تفادیا ألي أضرار بشریة قد تحدث جراء التجمعات المختلفة، مما یكون 

ت والتداعیات الخطیرة تجداالمسلھ األثر الخطیر مستقبال، وذلك جراء 
  المحتملة لفیروس كورونا المستجد.

 في الربع األول %٤٣٤خسائر ماریدیف ترتفع 
 -أظھرت المؤاشرت المالیة المستقلة لشركة الخدمات المالحیة والبترولیة 

 ٤٣٤، ارتفاع خسائرھا بنسبة ٢٠٢٠ماریدیف، خالل الربع األول من 
ورصة مصر، الیوم ركة في بیان لبسنوي.وقالت الشبالمائة على أساس 

ملیون دوالر خالل الثالثة أشھر  ٧٫٥٣الخمیس، إنھا حققت خسائر بلغت 
ملیون دوالر في الربع  ١٫٤١األولى، مقابل خسائر بلغت 

 ١٣٫٠١المقارن.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة خالل الربع األول إلى 
ر في الربع ملیون دوال ١٨٫١٢ملیون دوالر، مقابل إیرادات بلغت 

ملیون  ٢٫٦٤، صافي ربح بلغ ٢٠١٩قارن.وحققت الشركة خالل الم
ملیون دوالر خالل العام السابق لھ  ١٤٫٠٠٢، مقابل ٢٠١٩دوالر خالل 

ملیون  ٢٠٢٫٨لتسجل  ٢٠١٩.وتراجعت إیرادات الشركة خالل ٢٠١٨
وعلى .٢٠١٨ملیون دوالر خالل  ٢٠٨٫١٧دوالر بنھایة دیسمبر، مقابل 

لة، تحولت الشركة من الربحیة إلى الخسائر خالل ائم غیر المستقصعید القو
ملیون دوالر بنھایة دیسمبر  ٤٫١، حیث سجلت صافي خسارة ٢٠١٩

ً خالل  ٢٫١٥الماضي، مقابل    المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون دوالر أرباحا

  

 اكتتاب أسھم إم إم جروب بعد الزیادة النقدیةموعد إدراج الحق في 
، ٠٩/٠٧/٢٠٢٠المنعقدة بتاریخ قید بجلستھا قررت لجنة ال  

الموافقة على قید أسھم زیادة رأس المال المصدر والمدفوع إم إم 
)، من MTIEجروب للصناعة والتجارة العالمیة (

جنیھ، بزیادة قدرھا  ٤٧٩،٥٣١،٢٥٠جنیھ الى  ٣٨٣،٦٢٥،٠٠٠
بقیمة ١٥٤،٦٨٧،٥٠٠جنیھ، موزعة علي عدد  ٩٥،٩٠٦،٢٥٠

جنیة للسھم تمویال من حصة المساھمین في أرباح  ٠٫٦٢اسمیة 
 ٣١/١٢/٢٠١٩السنویة للشركة في قا للقوائم المالیة ، وف٢٠١٩عام 

و الزیادة تمثل " اإلصدار الثانى عشر" ؛ وتقید بجدول قید االوراق 
وافقت اللجنة على إدراج أسھم كما “.أسھم ” المصریةالمالیة 

ى قاعدة البیانات مع تحدید السعر الشركة بعد الزیادة النقدیة عل
عتبارا من بدایة جلسة تداول یوم االمرجعي على سھم الشركة 

.عن نتائج أعمالھا عن الفترة من ٢٠٢٠\٠٧\٢٧األثنین الموافق 
،أظھرت تحقیق صافي ربح ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩

ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ٤٧٥٫٥٩١غ مجمع بل
ھ عن نفس الفترة من العام السابق.وفي نفس ملیون جنی ٢٧٥٫٥٢٦

 ٣٩٠٫٣٦٨یق صافي ربح غیر مجمع بلغ السیاق، أظھرت تحق
ملیون جنیھ  ٢٥٨٫٤٣٢ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 

جارة عن نفس الفترة من العام السابق.ام.ام جروب للصناعة والت
العالمیة ھي شركة عامة مدرجة في البورصة المصریة منذ 

. تعمل في قطاع السلع الرأسمالیة مع التركیز على ٢٠١٦غسطس أ
لشركات التجاریة والموزعین.یقع مقر شركة إم تي أي في القاھرة، ا

  .١٩٩٦وقد تم تأسیسھا في ینایر 

  شھراً  ١١في  %٤١مبیعات الحدید والصلب المصریة تتراجع 

)، IRONأعلن مجلس إدارة شركة الحدید والصلب المصریة (
ً من العام المالي  ١١لشركة خالل أول مبیعات ا انخفاض شھرا

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الحدید  ٤١الجاري بنسبة 
والصلب في بیان لبورصة مصر، الیوم، أن إجمالي مبیعاتھا 

لماضي بلغ نحو المحلیة خالل الفترة من یولیو حتى نھایة مایو ا
الل نفس الفترة ملیار جنیھ خ ١٫٠٢٥ملیون جنیھ، مقابل  ٦٠٧٫٨٩

اط الجاري للشركة من العام المالي الماضي. وبلغت إیرادات النش
نحو  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠وحتى  ٢٠١٩خالل الفترة من یولیو 

 ٧٨٣٫٨٤٧ملیون جنیھ.وسجلت الشركة خسائر بلغت  ٩٣٦٫٠٣
، مقابل ٢٠٢٠حتى نھایة مارس  ٢٠١٩ ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو

خالل نفس الفترة من العام ملیون جنیھ خسائر  ٥٣١٫٢٨
ل الفترة حیث سجلت الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خال

ملیون جنیھ  ٩٢٨٫٠٤ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٨٥٩٫٣٥
  المصدر: مباشرخالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

  



 

 

  والسوق  أخبار االقتصادنظرة على 
ً بمعدل التضخم الش %٠٫١اإلحصاء:     ھرى خالل یونیوتراجعا

أعلن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ عن تراجع معدل التضخم 
مقارنة بشھر مایو السابق علیھ  %٠٫١خالل شھر یونیو الماضي بنحو 

 %٦إلى  نقطة، مشیرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي ١٠٧٫٥لیبلغ 
وأوضح .%٨٫٩مقارنة بشھر یونیو من العام الماضي والذى بلغ فیھ 

كالة أنباء فى بیانھ الشھرى ألسعار المستھلكین والذى حصلت و -اإلحصاء
أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خالل  -الشرق األوسط على نسخھ منھ

 ١٠١٫٦% مقارنة بالشھر السابق علیھ لتسجل  ١٫٦الشھر الماضي بنحو 
% مقارنة بالشھر  ٠٫٤نقطة، في حین ارتفعت على أساس سنوي بنحو 

.وأشار اإلحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم ٢٠١٩المناظر من عام 
خالل شھر یونیو الماضي مقارنة بشھر مایو السابق  %٠٫١ضر بنحو بالح

مقارنة  %٥٫٦نقطة، في حین بلغ على أساس سنوي  ١٠٧٫٧علیھ لیبلغ 
من العام الماضي.وفى الریف، ارتفع معدل التضخم بالشھر المناظر 

نقطة، ١٠٧٫٤مقارنة بشھر مایو السابق علیھ لیبلغ  % ٠٫٣الشھرى بنحو
مقارنة بالشھر المناظر من  %٦٫٤بلغ معدل التضخم  وعلى أساس سنوى

  المصدر: جریدة البورصةالعام الماضي.

ات واعدة قطاع ٧التخطیط المصریة: خطة شاملة لإلصالح الھیكلي لـ 
  منھا السیاحة

االقتصادیة المصریة، أن  أكدت ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة
عدید من االصالحات واالجراءات التي تسعى لتھیئة بیئة الدولة اتخذت ال

األعمال وإعادة ثقة المستثمرین في االقتصاد المصري، بھدف تحقیق النمو 
السعید، في بیان صادر الیوم الخمیس، إن الشامل والمستدام.وقالت ھالة 

قطاعات واعدة في االقتصاد  ٧دد ھناك خطة شاملة لإلصالح الھیكلي لع
ً منھا المجال السیاحي، منوھة بأن قطاع السیا ً رئیسیا حة یُعد شریكا

للحكومة في تحقیق التنمیة.وأشارت إلى الدور المھم الذي یلعبھ قطاع 
حلي وتوفیر فرص عمل عدة في مختلف أنشطة السیاحة في زیادة الناتج الم

مرتبطة والمتداخلة معھ، مؤكدة القطاع أو في األنشطة والقطاعات ال
ة كبیرة في ضرورة االھتمام بالقطاع السیاحي وتحقیق زیاد

ً ما تستھدف جذب أسواق جدیدة في مجال  عوائده.وأضافت ":مصر دائما
لمتوسطة، غیر أن الدولة السیاحة، والمستھدف بشكل أساسي ھو الطبقات ا

طق السیاحیة في المصریة تسعى لجذب شریحة أكبر من السیاح إلى المنا
لشرائح مصر على رأسھم الطبقات العلیا التي یمكن أن تكون أحد أھم ا

السیاحیة المناسبة للسیاحة الثقافیة."جاء ذلك خالل مشاركة ھالو السعید 
حة واآلثار في جلسة نقاشیة وزیرة التخطیط، وخالد العناني وزیر السیا

مال، تحت عنوان نظمتھا مجموعة بوسطن االستشاریة الستشارات األع
 "مقدمة ومنظور حول قفزة السیاحة في مصر" عبر تقنیة الفیدیو
كونفرانس، بھدف مناقشة مستقبل التخطیط لمجال السیاحة في مصر، 

قطاع.ورحبت وجھود الدولة المصریة لتحقیق االستفادة القصوى من ھذا ال
وزیرة التخطیط بالتعاون مع مجموعة بوسطن االستشاریة الستشارات 
األعمال واالستفادة من خبرات الشركة في مجال االستشارات اإلداریة 

یجیة لتحقیق رؤیة متكاملة حول التطویر األمثل لمجال السیاحة االسترات
  المصدر: مباشر في داخل مصر.

  

  

  
   ٢٠٢٠مراكز فى مؤشر التنمیة المستدامة خالل  ٩مصر تقفز 

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن 
مراكز فى مؤشر التنمیة المستدامة خالل  ٩بمقدار تحقیق مصر لقفزة 

المستدامة، التابعة لألمم  ، الصادر عن شبكة حلول التنمیة٢٠٢٠عام 
، المتحدة خالل شھر یونیو الماضي.یقیس مؤشر التنمیة المستدامة

بحسب تقریر معلوماتى إنفو جراف صادر عن مركز المعلومات، مدى 
من خالل مجموعة نقاط  ١٧تنمیة الـقدرة الدولة على تحقیق أھداف ال

عن عدم تحقیق الھدف، ” ٠“؛ حیث یعبر ″١٠٠”لـ” ٠“تتراوح بین 
، أن ”مركز المعلومات“عن تحقیق الھدف كامل.وأوضح ″ ١٠٠”و

ً خالل عام  ٨٣مصر جاءت فى المركز الـ بمجموع نقاط  ٢٠٢٠عالمیا
قاط بمجموع ن ٢٠١٩خالل عام  ٩٢نقطة، مقارنة بالمركز الـ ٦٨٫٨
ً إلى أنھ حتى اآلن لم تخفق مصر فى تحقیق أى ھدف ٦٦٫٢ ، مشیرا

إلى أن مصر تسیر على الطریق ” المركز“من أھداف التنمیة.ولفت 
الصحیح فى القضاء على الفقر، والتعلیم الجید، وتوفیر المیاه النظیفة 

التقریر “والنظافة الصحیة، والعمل الالئق ونمو االقتصاد، حسب 
، عن تحقیق ”مركز المعلومات“، بحسب ”المؤشر“ار وأش”.األممى

ً فى القضاء التام على الجوع، والصحة الجیدة  ً ملحوظا مصر تقدما
والرفاه، والطاقة النظیفة بأسعار معقولة، والمدن والمجتمعات المحلیة 
المستدامة، والحیاة تحت الماء.واحتلت المراكز الثالث األولى فى 

ً من السوید،  والدنمارك، وفنلندا، وجاءت الدول اآلسیویة المؤشر، كال
ً فى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة منذ عام  ، كما ٢٠١٥كأكثر تقدما

-كوفید “أنھا األكثر قدرة على احتواء تفشى فیروس كورونا المستجد 
عن ” اإلنفو جراف“، وأكثر قدرة على التغلب علیھ، حسبما ″١٩

  ”.التقریر األممي“

  أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة  توقیع عقد إنشاء
في إطار تنفیذ خطة التطویر الشامل لشركات القطن والغزل والنسیج 
التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، وقعت الشركة القابضة للقطن 

) الجدید بشركة ١والغزل والنسیج والمالبس عقد إنشاء مصنع غزل (
یعد أكبر مصنع غزل مصر للغزل والنسیح بالمحلة الكبرى، والذي 

متر  ٦٢٥٠٠على مستوى العالم.یقام المصنع على مساحة حوالي 
ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة  ١٨٢مربع، ویستوعب أكثر من 

طن غزل / یوم.وتستغرق األعمال اإلنشائیة للمصنع نحو  ٣٠إنتاجیة 
ا بتكلفة تقدیریة حوالي  ١٤ ً ملیون جنیھ.وقع العقد عن  ٧٨٠شھر

ضة للغزل والنسیج، الدكتور أحمد مصطفى رئیس مجلس الشركة القاب
المھندس  –الفائزة بالمناقصة  –اإلدارة، وعن شركة جاما لإلنشاءات 

أیمن سعد نائب رئیس مجلس اإلدارة.جدیر بالذكر أن خطة تطویر 
شركات القطن والغزل والنسیج، یستغرق تنفیذھا نحو عامین ونصف 

تضمن تحدیث كامل في اإلنشاءات ملیار جنیھ، وت ٢١بتكلفة تتجاوز 
التي تم التعاقد على توریدھا من كبرى الشركات العالمیة  –واآلالت 

وتطویر شامل في نظم اإلدارة والتسویق والتدریب.وتقوم خطة  –
التطویر على زیادة التخصص والحد من تكرار نفس األنشطة في أكثر 

غة شركة غزل ونسیج وصبا ٢٣من شركة، من خالل دمج عدد 
شركات لتجارة وحلیج األقطان في  ٩شركات، ودمج  ٩وتجھیز في 

شركة واحدة مخصصة لھذا النشاط، وذلك بھدف تحویل العشر شركات 
الناتجة عن الدمج إلى كیانات قویة قادرة على المنافسة وتحقیق التكامل 

أضعاف.فیما  ٣فیما بینھا مع مضاعفة الطاقة اإلنتاجیة الحالیة نحو 



 

 

تطالب بتفعیل قانون تفضیل المنتج المحلي » شعبة مصنعي اآلالت»
 بالمناقصات الحكومیة

الت والمعدات بغرفة رئیس شعبة مصنعي اآلطالب محمد المنشاوي 
الصناعات الھندسیة في اتحاد الصناعات، بتفعیل وتطبیق قانون تفضیل 
المنتج المحلي عن المستورد، في المصانع والجھات الحكومیة وقطاع 

، إن القانون رغم ”أموال الغد” تصریحات خاصة لـاألعمال.وقال في 
ل حتى اآلن، كما تشترط المناقصات سنوات، إال أنھ لم یفع ٥صدوره منذ 

را إلى انھ على سبیل الحكومیة أن تكون المنتجات مستوردة وأوربیة، مشی
المثال اشترطت مناقصات معالجة میاه الصرف الصحي أن تكون اآلالت 

مانیة، رغم أنھا ال تلقى قبوال وال یتم شراءھا في والمعدات الموردة أل
فى شأن  ٢٠١٥) لسنة  ٥القانون رقم (  السوق المحلیة.وكان قد تم اصدار

، و أصبح الوزیر تفضیل المنتجات المصریة في العقود الحكومیة 
المختص بتنفیذ ھذا القانون ھو الوزیر المعنى بشئون الصناعة.وأضاف 

من إجمالي  %١٠ات اآلالت والمعدات تمثل نحو المنشاوي أن قیمة وارد
التجاه لالعتماد على المنتج المحلي فاتورة االستیراد السنویة، موضحا أن ا

اھم في انتعاش السوق وتفضیلھ وتوجیھ تلك النسبة للصناعة الوطنیة یس
وتشغیل المصانع ودخول استثمارات جدیدة فضال عن تقلیل تصدیر العملة 

ا.وارتفعت واردات مصر غیر البترولیة خالل العام األجنبیة وتوفیرھ
 ٦٨٫٣٩٦یار دوالر في مقابل مل ٦٨٫٨١لتسجل  %٠٫٦الماضي بنسبة 

لصادرة عن ، وفقا لنشرة التجارة الخارجیة ا٢٠١٨ملیار دوالر خالل 
الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.وأشار إلى أن المصانع المحلیة 

مختلف القطاعات بما تمتلكھ من خبره وقدره على تستطیع تلبیة احتیاجات 
حالیا في  %٩٠لمكون المحلي بلغت التصمیم والتصنیع، منوھا بأن نسبة ا

ن الخارج.وكانت كثیر من المنتجات، حیث یتم فقط استیراد الخامات م
نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة قد اجتمعت مطلع األسبوع الجاري، 

كھرباء، ومحمد السویدى رئیس اتحاد الصناعات، مع محمد شاكر وزیر ال
نتج المحلى في المشتروات الحكومیة لمناقشة آلیات تفعیل قانون تفضیل الم

ي تنفذھا وزارة وبصفة خاصة في المشتراوت الخاصة بالمشروعات الت
الكھرباء وشركاتھا التابعة، والتعدیالت المقترحة على القانون والھادفة 

بشكل فعال .وعلى جانب آخر لفت المنشاوي إلى أن  إلى إنفاذ القانون
قتھا اإلنتاجیة في ضوء االجراءات المصانع ما زالت ال تعمل بكامل طا

الواحدة، فضال عن وجود االحترازیة وتقلیل تواجد العمالة في فترة العمل 
حالة من الركود في المبیعات مع تراجع الحالة االقتصادیة للمواطن ووضع 

اء تحسبا ألي طارئ بما أدى إلى تأثیر ذلك على توافر حسابات للشر
  المصدر: أموال الغدء المعدات واآلالت.السیولة لدى الشركات وعدم شرا

ركات التي سیتم دمجھا في عملھا بوضعھا الحالي كشركات تستمر الش
منفصلة لحین إتمام عملیة الدمج والتي من المتوقع أن تنتھي قبل صیف 

٢٠٢١.  

ملیون دوالر من المؤسسات الدولیة  ٥٤٥٫٤وزیرة التعاون الدولى: 
   مشروعاً زراعیاً  ١٣لتمویل 

إن محفظة قالت الدكتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولى 
ا بمبلغ  ١٣المشروعات الجاریة لقطاع الزراعة تضم نحو  مشروعً

ملیون دوالر، یساھم فیھا العدید من المؤسسات الدولیة، منھا  ٥٤٥٫٤٢
الصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة، والصندوق العربى لإلنماء 
االقتصادى واالجتماعى، والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة واالتحاد 

وروبي، ودول فرنسا وإیطالیا وألمانیا والصندوق الكویتى األ
للتنمیة.واكدت وزیرة التعاون الدولى أن قطاع الزراعة یساھم فى 

من الناتج المحلى اإلجمالى، ویشكل  %١٤االقتصاد المصرى بنسبة 
من  %٥٥من فرص العمل.وأوضحت أن ھذا القطاع یستوعب  %٢٨

دات تصدیر المنتجات الزراعیة العمالة الریفیة فى مصر.وسجلت عائ
، وارتفعت ٢٠٠٩مقارنة بعام  ٢٠١٩فى عام  %٢٠زیادة بواقع 

خالل ھذه الفترة.جاء ذلك خالل  %٤٠صادرات الخضروات بواقع 
اللقاء الذى عقدتھ المشاط والسید القصیر وزیر الزراعة واستصالح 
األراضي، عبر الفیدیو كونفرانس، مع عدد من مؤسسات التمویل 

دولیة وشركاء التنمیة، حیث تم تناول المشروعات ذات األولویة ال
التمویلیة لقطاع الزراعة خالل الفترة المقبلة، وخطة وزارة الزراعة 
للنھوض بقطاعاتھا، فى إطار أھداف التنمیة المستدامة وأجندة التنمیة 
الوطنیة.وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن 

مرحلة الحالیة التنسیق مع المؤسسات الدولیة وشركاء أولویاتھا فى ال
ا لدوره فى توفیر األمن الغذائى فى  ً التنمیة لدعم قطاع الزراعة، نظر
ظل جائحة كورونا.وأشارت إلى أن العدید من المشروعات الحالیة فى 
قطاع الزراعة یجرى تنفیذھا مع الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وعدد 

روبیة والصنادیق العربیة والصندوق الدولى للتنمیة من الدول األو
من جانبھ ، قال السید القصیر وزیر الزراعة ”.ایفاد“الزراعیة 

ً كبیرة تبذل من القیادة السیاسیة  واستصالح األراضي، إن ھناك جھودا
والدولة فى االھتمام بقطاع الزراعة، أھمھا التوسع األفقى فى األرض 

ا على النظم الحدیثة واالعتماد على الزراعیة وتطویر نظم ال ً رى اعتماد
مصادر متعددة من المیاه مثل معالجة میاه الصرف الزراعى والمیاه الجوفیة 
وحصد میاه األمطار والسیول وغیرھا.واستعرض وزیر الزراعة أھمیة وضع 
أولویات للبرامج الخاصة بالبنك الزراعى المصري، بما یمكنھ من أداء دوره 

تلبیة احتیاجات العاملین بھ.وقال ولید لبادي، المدیر القطرى  المحورى فى
اختتمنا جلسة مثمرة ناقشت “لمؤسسة التمویل الدولیة لمصر والیمن ولیبیا: 

فیھا خطط وزارة الزراعة لتطویر القطاع ، وھو أمر أساسى للنمو المستدام 
ً أن الجمع بین شركاء التنمیة من خالل منصة أصحا”فى مصر ب ، مؤكدا

المصلحة المتعددین مفید للغایة فى إنشاء حوار حول تعبئة الدعم ألولویات 
التنمیة الرئیسیة.وأكد لبادى تطلع مؤسسة التمویل الدولیة إلى العمل مع 
الحكومة المصریة وشركاء التنمیة لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة 

مى فى بنك االستثمار فى الزراعة.وأكد الفریدو آباد، رئیس المكتب اإلقلی
األوروبى فى القاھرة، أن منصات الشركاء المتعددین التى تنظمھا وزارة 
التعاون الدولى فرصة ممتازة لبنك االستثمار األوروبى لالنخراط فى مناقشات 
رفیعة المستوى مع وزراء من مختلف القطاعات.وستواصل وزارة التعاون 

لمشترك بین شركاء التنمیة متعددى الدولى تنظیم منصة التعاون التنسیقى ا
األطراف والثنائیین، لمناقشة المشروعات المستقبلیة للقطاعات المختلفة لدفع 

  المصدر: جریدة البورصة النمو االقتصادى وزیادة فرص التشغیل.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   انخفاض طلبات إعانة البطالة األمریكیة األسبوع الماضي

في  ١٩-ب وزیادة جدیدة في الحاالت المصابة بكوفیدالطلتسبب ضعف 
إبقاء الطلبات الجدیدة للحصول على إعانة البطالة في الوالیات المتحدة 
عند مستوى مرتفع بشكل استثنائي، مما یشیر إلى أن سوق العمل ستظل 
ھشة على الرغم من النمو القیاسي للوظائف في یونیو.وقالت وزارة العمل 

الخمیس إن إجمالي الطلبات الجدیدة للحصول على إعانة یوم األمریكیة 
ملیون  ١٫٣١٤البطالة الحكومیة المعدل في ضوء العوامل الموسمیة بلغ 

 ١٫٤١٣في األسبوع المنتھي في الرابع من یولیو تموز، انخفاضا من 
ملیون في األسبوع السابق. كان خبراء اقتصاد استطلعت رویترز آراءھم 

ملیون في أحدث أسبوع.وارتفعت  ١٫٣٧٥د الطلبات غ عدتوقعوا أن یبل
ملیون في أواخر مارس آذار.  ٦٫٨٦٧الطلبات إلى ذروة تاریخیة عند 

وتنخفض بشكل تدریجي، على الرغم من أنھا تظل تقریبا مثلي أعلى نقطة 
.وأعلنت ٢٠٠٩و ٢٠٠٧سجلتھا خالل الركود الكبیر في الفترة بین عامي 

ملیون وظیفة في یونیو  ٤٫٨ن توفیر ضي عالحكومة األسبوع الما
. وتعید ١٩٣٩حزیران، وھو أكبر عدد بدء االحتفاظ بالسجالت في 

ُغلقت مؤسسات مثل المطاعم  الشركات توظیف عاملین سرحتھم حین أ
والحانات والصاالت الریاضیة وعیادات أطباء األسنان في منتصف مارس 

تنفسي.لكن استئناف ز الآذار إلبطاء انتشار المرض الذي یصیب الجھا
العملیات صاحبھ ارتفاع قیاسي في إصابات فیروس كورونا في والیات 
مكتظة بالسكان مثل فلوریدا وتكساس وكالیفورنیا. وأدى ھذا إلى التراجع 
أو تعلیق إعادة فتح األنشطة ودفع بعض الشركات لالستغناء عن عاملین 

  المصدر: رویترز مجددا.

   ل مایو مع تعافي الطلبا خالارتفاع صادرات ألمانی

ارتفعت صادرات ألمانیا خالل شھر مایو الماضي، بدعم الطلب القوي 
على خلفیة رفع تدابیر اإلغالق الناجمة عن محاوالت احتواء تفشي وباء 
كورونا.وكشفت بیانات صادرة عن ھیئة اإلحصاءات الفیدرالیة األلمانیة، 

بالمائة في مایو  ٩عت بنحو ارتفیوم الخمیس، أن إجمالي صادرات البالد 
ً مقارنة مع ھبوط بلغ  الماضي على أساس سنوي بالقراءة المعدلة موسمیا

بالمائة في الشھر السابق لھ.وبالنسبة للواردات األلمانیة، فصعدت  ٢٤
بالمائة في مایو الماضي على أساس سنوي ومقارنة مع ھبوط  ٣٫٥بنحو 
تقدیرات المحللین تشیر إلى أن انت بالمائة في أبریل السابق لھ.وك ١٦٫٦

بالمائة في مایو  ١٣٫٨صادرات أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع بنحو 
بالمائة.وبحسب البیانات، فإن  ١٢الماضي، وأن الواردات ستشھد زیادة 

ملیار یورو للدول األعضاء في  ٤٢٫٤ألمانیا قامت بتصدیر سلع بقیمة 
ملیار  ٣٨٫٤قیمتھا تصل إلى  تجاتاالتحاد األوروبي، لكنھا استوردت من

یورو من تلك الدول ذاتھا.أما صادرات ألمانیا للدول من خارج االتحاد 
ملیار یورو في مایو الماضي، مقابل واردات بنحو  ٣٧٫٧األوروبي فبلغت 

ملیار یورو في المجمل.وفیما یتعلق بفائض المیزان التجاري،  ٣٤٫٨
ً  ماضيملیار یورو في مایو ال ٧٫٦فصعد إلى  بالقراءة المعدلة موسمیا

ملیار  ٦٫٦مقابل التوقعات التي كانت تشیر إلى أنھ سوف یسجل 
ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الیورو مقابل  ٧:١١یورو.وبحلول الساعة  صباحا

المصدر:  دوالر. ١٫١٣٥٢بالمائة لیصل إلى  ٠٫٢الدوالر األمریكي بنسبة 

  مباشر

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  شرالمؤ  الدولة
 TASI 7,423.00  0.39% السعودیة

 DFMGI 2,082.00  0.14%  دبي
 ADI 4,295.00 -0.38% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,131.45  -0.16% الكویت

 BSEX 1,286.33 0.23% البحرین
 GENERAL 9,316.00 0.99% قطر

 MASI 10,149.00 -0.69% المغرب
 TUN20 6,609.00 0.08% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,075.30 1.44% أمریكا
 S&P 500 3,185.04  1.05% أمریكا
 NASDAQ 10,617.44 0.66% أمریكا

 FTSE 100 6,095.41 0.76% لندن
 DAX 12,633.71  1.15% أمانیا

 Nikkei 225 22,290.81  -1.06% الیابان
 %0.28- 1,798.95 سعر األوقیة دوالر)الذھب (

 %2.10 43.24 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %2.35  40.55 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  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  110.7  %32.4  5.31  شراء  3,580.9  4.01  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %235.5  20.23  شراء  3,275.9  6.03  شركة حدید عز
 -النقل المصریة لخدمات 
  0.8  0.8  7.3  7.2 %24.7 9.18  شراء 229.7 7.36  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ١٤/٠٧/٢٠٢٠  ١٣/٠٧/٢٠٢٠  واحد سھم مجاني لكل سھم اصلي  زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر
A.T.LEASE ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  ل سھم اصليسھم مجاني لك ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢  أیة.تي.لیس-للتأجیر التمویلي التوفیق  

  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم ) لكل سھم اصلي ٠٫٢٥(  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة
 

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

  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤ى القسط الثان  مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط الثالث   قناة السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)

  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٥القسط الثانى   المھن الطبیة لالستثمار
  ٢٠/٠٧/٢٠٢٠  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠  المجموعھ المصریھ العقاریھ
  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠  ١٩/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫١٥القسط األول   سیدى كریر للبتروكیماویات

  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  اكتوبر فارما

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

غیر و عادیة  جالكسو سمیثكالین  ١٢/٠٧/٢٠٢٠
  الدور الثالث –القاھرة الجدیدة  –التجمع الخامس  –قطاع االول  ٤٦بمبنى بومرانج   عادیة

شیراتون المقر اإلدارى للشركة بفوریدا تاور خلف  -عن طریق التلیكونفرانس   غیر عادیة  االسكندریة السمنت بورتالند  ١٤/٠٧/٢٠٢٠
  ھلیوبولیس القاھرة

  وسائل االتصال الحدیثة المسموعة و المرئیة باستخدام  غیر عادیة  الشرق األوسط لصناعة الزجاج  ١٤/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  االسكندریة -العز الدخیلة للصلب   ١٤/٠٧/٢٠٢٠
  عادیة

 –مطروح طریق االسكندریة /  –االسكندریة  –بنادى شركة العز الدخیلة للصلب 
  بجوار حى العجمى – ٦بوابة المدینة السكنیة رقم  –العجمى  –البیطاش 

  المنوفیة - ١٢٠قطعة رقم  –مدینة السادات المنطقة الصناعیة الرابعة   عادیة  م مصر لالسمدة والكیماویاتفیركی  ١٤/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة -مدینة نصر  –بمقر الشركة   غیر عادیة  العربیة للصناعات الھندسیة  ١٥/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الشروق الحدیثة للطباعة و التغلیف  ١٨/٠٧/٢٠٢٠
  د االلیكترونى و التصویت عن بعدعن طریق االنعقا  عادیة

المصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت   ١٨/٠٧/٢٠٢٠
  سالب مصر )

 – یدةمصر الجد -شیراتون المطار  –بفندق تیولیب الجالء الكائن فى شارع العروبة   عادیة
  القاھرة

غیر و عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ١٩/٠٧/٢٠٢٠
  عادیة

 –السویس  –عتاقة بجوار محطة الكھرباء  ٣مصنع الشركة الكیلو بالنادى االجتماعى ب
  ٢٢٩٠١٤١٢تلیفون 

منطقة  –شارع السالم  ٢٧للبتروكیماویات (إیكم) الكائن بمقر الشركة المصریة القابضة   عادیة  موبكو -مصر إلنتاج األسمدة   ١٩/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس  –زھرة اللوتس 



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠مكونة لمؤشر إي جي إكس لشركات الا

  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 66.3 -1.15 20.11- 1,523,731 101,045,544 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.40 0.65 17.99- 1,688,863 20,939,808 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.09 -0.91 15.74- 663,839 721,859 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
6.21 -1.90 23.33- 2,042,933 12,585,513 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
14.00 -2.30 16.47- 1,734,961 24,275,892 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.85 -3.11 38.89- 3,522,131 24,112,682 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.88 -4.87 16.15- 1,985,149 9,765,826 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
28.70 -1.03 34.02- 260,577 7,543,226 47.00 24.60 2.68% 

للصناعات جھینة 
 الغذائیة

JUFO 
8.09 -1.82 5.93- 604,174 4,871,913 10.49 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
3.08 2.33 36.36- 35,907,762 108,668,752 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
13.75 -1.15 34.80 2,349,869 32,216,996 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH سینا فارماابن 
8.70 -2.36 8.42- 1,125,155 9,760,960 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.80 -1.31 7.78- 83,000 1,062,400 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
67.05 -3.79 32.96- 121,838 8,163,753 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.80 -1.01 18.37- 1,891,129 20,518,526 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.37 -4.06 44.31- 12,385,534 17,064,892 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
6.00 -3.07 74.33- 1,648,054 9,932,218 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.95 -2.46 33.52- 1,816,962 10,714,863 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC عمیربالم ھیلز للت
1.35 5.14 23.13- 50,938,080 65,609,572 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.30 -4.17 36.46- 3,712,875 8,499,488 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.07 -0.33 45.38- 8,117,564 16,576,991 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 مالیةلألستثمارات ال

PIOH 
3.67 -4.18 30.23- 5,399,821 19,809,992 6.42 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.03 -2.27 41.46- 2,532,538 15,211,123 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
4.11 -3.07 37.73- 1,800,725 7,402,737 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.38 -2.06 16.20- 3,256,364 7,714,070 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.40 -4.52 26.15- 67,781,130 27,441,186 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.48 -3.58 38.21- 20,878,774 30,967,420 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
4.01 -3.37 25.19- 1,236,580 4,936,403 6.28 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.58 -3.16 3.16- 31,684,279 18,497,330 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.37 -4.12 21.36- 21,467,779 29,747,606 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 ة بریمییر منشرك 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 بریمییر أیةشركة  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 لتقریرا 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) تالشركا أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة

 

 

 

 االتصالمسؤولي 
  

  ادارة البحوث

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


