
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

١٦/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,617.42 -2.36% -18.55% 824,635,072 351,423,611 298,372,177,349مؤشر (

 EGX 50(  1,775.35 -3.43% -17.42% 1,148,435,328 475,740,450 379,153,353,223مؤشر (
 EGX 70(  1,461.79 -3.85%  14.43% 559,427,008 208,770,353 182,159,816,920مؤشر (
 EGX 100(  2,254.08 0.00% 30.50% 1,384,062,080 560,193,964 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  ٥٠٠الشمس لإلسكان تقرر الموافقة على زیادة رأس المال لـ 

  ملیون جنیھ 
  أسمنت بورتالند تقرر الموافقة على الشطب االختیاري لألسھم

  من البورصة 
  وتقرر  ٢٠١٩الدخیلة تصدق على عقود المعاوضة بـ العز

  إبرام عقود جدیدة 
  ملیار جنیھ  ٢٫٥ثروة كابیتال تطرح صكوك تمویل بقیمة  
  ٢٠٢٠العرفة تتحول للخسارة بنھایة أبریل  
  ملیار دوالر للقطاع  ٣٫٥٥البنك األفریقي للتصدیر یقدم

  COVID-19المصرفي المصري لتخفیف أثر 
 قرارات إلزالة التعدیات ومخالفات  ٣ر وزیر اإلسكان یصد

  فدان  ٣٠٠البناء على 
  مستثمرو قطاع الرعایة الصحیة في مصر یطالبون بتشریعات

  لتحفیز االستثمار
  شركات التطویر العقاري تطلب ضم اإلسكان الفاخر والمتوسط

  لمبادرة تحفیز االستھالك
  بجمارك بورسعید  ٣تحصیل ً ملیارات جنیھ ضرائب ورسوما

  ٢٠٢٠یونیو  في
  ترامب یقر تشریعا لفرض عقوبات على الصین بسبب ھونج

  كونج
 تسارع مفاجئ للتضخم في المملكة المتحدة خالل یونیو  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  المقیدةالشركات أخبار
یون مل ٥٠٠الشمس لإلسكان تقرر الموافقة على زیادة رأس المال لـ 

  جنیھ 

)، عن موافقتھا على ELSHأعلنت شركة الشمس لإلسكان والتعمیر (
ملیون جنیھ، وذلك في اجتماع  ٥٠٠زیادة رأس المال المرخص بھ إلى 

.كانت ١٤/٠٧/٢٠٢٠مجلس اإلدارة الذي انعقد یوم الثالثاء بتاریخ 
إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩شركة قد أعلنت عن نتائج أعمالھا عن الفترة من ال

ملیون  ١٣٥٫٥٨٦، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ ٣١/١٢/٢٠١٩
ملیار جنیھ عن نفس الفترة من  ٢٠٧٫٤٤٧ي ربح بلغ جنیھ مقابل صاف

 ١٥٩العام السابق.شركة الشمس لإلسكان والتعمیر خاضعة للقانون رقم 
ً للمرسوم الملكي عام م، تم إن١٩٨١لسنة  تحت اسم  ١٩٤٦شاءھا وفقا

ني الحدیثة. والشركـة ھي حصیلة دمج أربعة الشركة المصریة  للمبا
  شركات عریقة:

. شركة اإلیموبیلیا والتي كان یرأسھـا إسماعیل باشا صدقي رئیس ١
  وزراء مصر في ذلك الوقت 

  . الشركة المصریـة للمباني الحدیثـة ٢

ھمة المصریة ألراضى البناء ( حدائق األھرام ) والتي . الشركـة المسا٣
  نس عباس حلیم كان یرأسھا البر

  . شركة المباني الممتازة باإلسكندریة٤

ٍسكان نشاطھا العقاري بممارسة نشاط تأجیر العقارات  بدأت الشمس لإل
التي تمتلكھا الشركة المنتشرة باألحیاء المتمیزة في القاھرة الكبرى 

زانطلقت في التوسع في مجاالت االستثمار العقاري األخرى  واإلسكندریة،
إلسكان والتعمیر والمشاركة في مجال االستثمار العقاري متمثلة في ا

  تقدیم االستشارات الفنیة للغیر في مجال تخصص الشركة. والفندقي، وفى

أسمنت بورتالند تقرر الموافقة على الشطب االختیاري لألسھم من 
  البورصة 

)، عن اجتماع ALEXأعلنت شركة االسكندریة ألسمنت بورتالند (
.وأضافت ١٤/٠٧/٢٠٢٠وافق غیر العادیة یوم الثالثاء المالجمعیة العامة 

الشركة في بیان للبورصة المصریة أن الجمعیة وافقت على شطب أسھم 
الشركة اختیاریا من البورصة المصریة، وشراء الشركة ألسھم 

بالنظام  ٤المعترضین والمتضررین.كما وافقت الجمعیة على تعدیل المادة 
شرات نتائج األعمال غیر المدققة عن السنة األساسي للشركة.أظھرت مؤ

، تحقیق صافي خسارة مجمعة بلغت ٣١/١٢/٢٠١٩المالیة المنتھیة في 
ملیون جنیھ  ٣٩٤٫١٦٦ن جنیھ مقابل صافي خسارة بـ ملیو ٢٣٦٫٣١٦

.ویرجع السبب %٤٠عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 
التمویل الناتج من زیادة رأس  في انخفاض الخسائر إلى تحسن مصروفات

، وانخفاض أسعار الفائدة واستبدال قروض البنوك ٢٠١٨المال في عام 
األم بفائدة منخفضة.اإلسكندریة ألسمنت  بقرض الیورو من الشركة

بورتالند ھي شركة عامة مدرجة في البورصة المصریة منذ سبتمبر 
اد مع التركیز ، تعمل شركة اإلسكندریة لألسمنت ضمن قطاع المو١٩٩٥

على مواد البناء، یقع مقر شركة اإلسكندریة لألسمنت في القاھرة، مصر، 
  .١٩٤٨وقد تم تأسیسھا في مارس 

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

   ١٠٫٠٠    ٠٫٢٢  الخلیج لالستثمارات العربیة
   ٥٫٥٩    ٣٫٥٩  الشمس لالسكان

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 
 المالیة

 ٤٫٦٠    ٥٫٠٠  

  ٣٫٢٦    ٣٫١٧  االخوه المتضامنین
  ١٫٧٦    ٥٫٢٠  سبأ

 

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

 -٥٢٫١٧    ١٫١٠   جلوبال تیلكوم
 -١٧٫١١    ١٨٫٨٠  أورانج

 -١٦٫٣٤    ١٫٢٨  لكح جروب
 -١٤٫٣١    ٤٫٦١   سوھاج الوطنیة

 -١٢٫٠٧    ١٤٢٫٠٠  فودافون

  

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

  ٦٣٫٥٠    ١٣٥،٩٦٧،٥٢٠  البنك التجاري الدولي
  ٣٫٥٠    ٩٣،٦٧٤،٧٢٠  العربیة ادارة االصول

  ١٫٣١    ٧٨،٧٥٧،٢٥٦  دایس
  ١٫٣٥    ٧٥،٧٤٤،٦٧٢  القلعة

  ٢٫٨١    ٥٣،٠٥٣،٤٣٦  مدینة نصر لالسكان

  

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

  ١٫٣١    ٥٦،٢٥٧،٤٦٥  دایس
  ١٫٣٥    ٥٣،٤٢٣،٤١٨  القلعة

  ٠٫٣٨    ٤٣،٠٤٠،٠٨٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٣٣    ٤٠،٥٦٠،٦٨٤  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٥١    ٣٩،٦٩٣،٢٨٣  بورتو القابضة

   لن حیث قیمة التداوأكبر خمس قطاعات م
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وتقرر إبرام عقود  ٢٠١٩ز الدخیلة تصدق على عقود المعاوضة بـ الع
  جدیدة 

)، عن اجتماع IRAXاالسكندریة ( -أعلنت شركة العز الدخیلة للصلب
موافق دیة وغیر العادیة یوم الثالثاء الالجمعیة العامة العا

.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة أن الجمعیة ١٤/٠٧/٢٠٢٠
 ٢٠١٩لتصدیق على عقود المعاوضة التي تمت خالل العادیة قررت ا

وإبرام عقود جدیدة خالل العام الجدید.كما وافقت الجمعیة غیر العادیة على 
اسي للشركة.كانت الشركة قد أعلنت عن تعدیل بعرض المواد بالنظام األس

، حیث ٣٠/٠٩/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩القوائم المالیة للفترة من 
جنیھ.في   ٢،٢٥٤،٣٤٨،٤١٥افي خسارة مجمع أظھرت النتائج تكبد ص

جنیھ خالل الفترة من  ٩٩٦،٥٥٩،٩٧٣مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح 
ت الشركة .وفي السیاق ذاتھ حقق٣٠/٠٩/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩صافي خسارة غیر مجمع عن الفترة من 
جنیھ، نظیر صافي ربح بلغ  ٤٦١،٦٧١،٦٨٢، قدره ٣٠/٠٩/٢٠١٩

جنیھ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي  ٢،٢٧٤،٣٩١،١٨٠
اإلسكندریة ( شركة مساھمة  –السابق.تأسست شركة العز الدخیلة للصلب 

سمى شركة اإلسكندریة الوطنیة للحدید تحت م ١٩٨٢مصریة ) في عام 
والصلب (شركة مساھمة مصریة)كشركة استثمار مشتركة وفقا ألحكام 

لسنة  ٢٣٠، المعدل بقانون االستثمار رقم ١٩٧٤ة لسن ٤٣القانون رقم 
.تھدف الشركة إلى إنتاج ١٩٩٧لسنة  ٨، والمستبدل بالقانون رقم ١٩٨٩

لھ وأنواعھ، ولقد بدأت الشركة وتصنیع وبیع الحدید والصلب بكافة أشكا
، كما بدأت الشركة في إنتاج حدید ١٩٨٦في إنتاج حدید األطوال منذ عام 

ملیون طن  ٣٫٠. وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة ٢٠٠٠المسطحات منذ عام 
  صلب.

 ٢٠٢٠العرفة تتحول للخسارة بنھایة أبریل 
، عن نتائج )AIVCأعلنت شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات (  

، والتي أظھرت ٣٠/٠٤/٢٠٢٠أعمالھا عن الفترة المالیة المنتھیة في 
ر، مقابل صافي ربح دوال ٣٠٨،٤١٣تحقیق صافي خسارة مجمعة بلغت 

ملیون دوالر عن نفس الفترة من العام السابق.كما  ١٫٦٣١مجمع بلغ 
ملیون دوالر مقابل  ١٫٧١٩أظھرت النتائج تحقیق صافي ربح مستقل بلغ 

ملیون دوالر.وسجلت الشركة صافي  ٢٫٠٢٨افي ربح مستقل بلغ ص
 ٤٠٫٢بلغت  ٢٠٢٠مبیعات مجمعة خالل الربع األول من العام المالي 

ملیون دوالر خالل الربع االول من العام  ٤٩٫٣ملیون دوالر مقارنة بـ 
.كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالھا عن للفترة من ٢٠١٩المالي 

تحقیق صافي أرباح مجمع  ٣١/٠٣/٢٠٢٠ى إل ٠١/٠٢/٢٠١٩
دوالر، في مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح  ١٥،٢٠٥،٣١١
إلى  ٠١/٠٢/٢٠١٨من  دوالر خالل الفترة ٣،٠٨٤،٨٠٢

.وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة صافي أرباح غیر مجمع ٣١/٠٣/٢٠١٩
 ١٣،٨٥٨،٤٤٩، قدره ٣١/٠٣/٢٠٢٠إلى  ٠١/٠٢/٢٠١٩عن الفترة من 

دوالر، خالل الفترة المقارنة  ٦،٣٩٣،٩٤٤ر صافي ربح بلغ دوالر، نظی
كة عامة من العام المالي السابق.العرفة لالستثمارات واالستشارات ھي شر

، تعمل في قطاع ٢٠٠٦مدرجة في البورصة المصریة منذ سبتمبر 
الخدمات المالیة المتنوعة مع التركیز على االستثمار المصرفي والوساطة 

ر شركة عرفة القابضة في القاھرة، وقد تم تأسیسھا في ینایر المالیة.یقع مق
٢٠٠٦.  

  

  ملیار جنیھ  ٢٫٥ثروة كابیتال تطرح صكوك تمویل بقیمة 
كشف أیمن الصاوي، رئیس القطاع المالي لـ مجموعة ثروة كابیتال 

)SRWA واألمین العام لجمعیة مصدري ومستثمري أدوات (
ملیار  ٢٫٥التمویل، عن اعتزام شركتھ طرح صكوك تمویل قیمتھا 

الصاوي في على شریحة واحدة.وأوضح  سنوات ٧جنیھ بأجل 
ً في نسختھا المطبوعة یوم األحد  حوار تنشره جریدة حابي كامال
المقبل، أن شركتھ تقدمت للھیئة العامة للرقابة المالیة بنشرة الطرح 
ٍ االنتھاء من باقي المستندات  المبدئیة مطلع األسبوع الجاري، وجار

عیین شركة میریس إلعداد األخرى لتقدیمھا في أقرب وقت، كما تم ت
التصنیف االئتماني لإلصدار.وأضاف أنھ تم تعیین مكتب إیھ إل 

ا لإلدارة، فیما یتولى  -علي الدین ووشاحي-سي  ً ا قانونیّ ً مستشار
مكتب حازم حسن المحاسب القانوني للشركة دور المحاسب 

ٍ االتفاق مع مروجي “والمراجع لإلصدار.وقال الصاوي:  جار
ر اختیار مروجي ار، حیث إن من أھم معاییوضامني اإلصد

االكتتاب ھو قدرتھم على تسویق اإلصدار ألكبر عدد ممكن، وھذا 
وحول أسباب قصر الطرح ”.ما نعتبره النجاح الحقیقي لإلصدار

ثروة كابیتال ھي أول من “على شریحة واحدة، قال الصاوي إن 
ات نفذت اإلصدارات متعددة الشرائح بھدف مخاطبة االحتیاج

فیما یتعلق بأجل االستثمار، وكان یساعد في المختلفة للمستثمرین 
تتوافر ذلك وجود ا؟جال مختلفة بالمحفظة محل التوریق، في حین ال 

نفس الشروط في إصدارات الصكوك التي تبدأ بجمع التمویل قبل تحدید 
وأشار إلى أن الصكوك بطبیعتھا ”.العملیات المستھدف تمویلھا بالحصیلة

ا بمروذات  ً نة مسؤولي الھیئة في التعامل مع عائد متغیر، مشید
االستفسارات والمقترحات في كل مراحل اإلعداد لإلصدار.وتوقع رئیس 
القطاع المالي لمجموعة ثروة كابیتال واألمین العام لجمعیة مصدري 
ومستثمري أدوات التمویل طرح اإلصدار خالل فترة تتراوح ما بین شھر 

الصاوي أن طرح  د إجازة عید األضحى.وأكدإلى شھر ونصف بع
الصكوك یأتي في إطار خطة ثروة كابیتال لتنویع مصادر التمویل المتاحة 
للمجموعھ وللمستثمرین.وكشف عن اقتراب شركتھ من إنھاء اإلجراءات 

ملیار جنیھ،  ٢٫٥الخاصة بصندوق االستثمار في القیم المنقولة برأسمال 
ا إلى التقدم لھیئة ا ً لمعلومات وجمیع العقود لرقابة المالیة بمذكرة االفت

ا  -علي الدین ووشاحي-المبدئیة، وكذلك تعیین مكتب إیھ إل سي  ً مستشار
ا في سوق  ّ ً ا للصندوق.وتعد شركة ثروة كابیتال العبًا رئیسی ً قانونیّ
إصدارات أوراق الدین، وشاركت في إدارة عدد كبیر من طروحات 

ملیارات  ٤ أحدثھا یخص شریحة بقیمة سندات التوریق الكبرى، وكان
جنیھ لصالح ھیئة المجتمعات العمرانیة بالشراكة مع بنك مصر.عن القوائم 

، أظھرت النتائج ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩المالیة للفترة من 
جنیھ، في مقابل تحقیق الشركة  ٤٠٦،٥١٣،٠٨٥تحقیق صافي ربح مجمع 

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨رة من جنیھ خالل الفت ٢٩٧،٨١٤،٦٣٦لصافي ربح 
.وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة صافي ربح غیر مجمع ٣١/١٢/٢٠١٨

، قدره ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩عن الفترة من 
جنیھ،  ١٧،٤٧٤،٠٥٥جنیھ، نظیر صافي ربح بلغ  ٢٠٢،٧٥٩،٦٠٣

خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق.ثروة كابیتال ھي شركة رائدة 
ول والخدمات التمویلیة تشمل تمویل دیم باقة متنوعة من الحلتتمیز بتق

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

الدین للشركات الراغبة في تمویل  الكتتاب في عملیات إصداروتغطیة ا
خطط النمو وإدارة المخاطر وتحسین أوضاعھا المالیة وزیادة مستویات 

  السیولة.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ملیار دوالر للقطاع المصرفي  ٣٫٥٥البنك األفریقي للتصدیر یقدم 

 COVID-19المصري لتخفیف أثر 
) ما مجموعھ Afreximbankقي للتصدیر واالستیراد (ك األفریقدم البن
ملیار دوالر للقطاع المصرفي المصري في إطار مرفق التخفیف  ٣٫٥٥

اندالع الوباء في مارس من ) منذ PATIMFAمن آثار التجارة الوبائیة (
العام الجاري.  وفي مساعیھ لتعزیز االزدھار االقتصادي طویل المدى في 

ا المنطقة ، قد ملیون دوالر للبنك األھلي المصري لدعم  ٣٠٠م البنك أیضً
األفریقیة، بحسب بیان األنشطة التي تھدف إلى توسیع التجارة بین البلدان 

ملیار  ٣٫٥٥یراد.وقد تم تقدیم الدعم البالغ البنك األفریقي للتصدیر واالست
دوالر للبنك المركزي المصري والمصارف المصریة األخرى من خالل 

). PATIMFAنامج أفریكمبانك للتخفیف من آثار التجارة على الوباء (بر
 Afreximbankلمساعدة البلدان األعضاء في  PATIMFAتم تصمیم 

الیة واالقتصادیة والصحیة الناجمة في إدارة اآلثار السلبیة للصدمات الم
، ویساعد ذلك في الحفاظ على COVID-19عن األوبئة في ظل 

ز ي وتعزیزه خالل فترة عدم الیقین العالمي.  ویعزاالستقرار االقتصاد
التمویل سیولة البنك المركزي والمقرضین المصریین المحلیین خالل 

مواد مثل المواد الغذائیة األزمة، مع ضمان استمرار التجارة الحیویة في ال
ا منحة  Afreximbankواإلمدادات الطبیة.باإلضافة إلى ذلك، قدم  أیضً

-COVIDومیة المصریة والر لدعم جھود اإلغاثة الحكألف د ٢٥٠بقیمة 
.یعكس الدعم المقدم إلى البنك األھلي المصري التزام 19

Afreximbank ن البلدان المستمر بتعزیز التكامل اإلقلیمي والتجارة بی
ا النتعاش القارة من الوباء  –األفریقیة  وھو مجال تنمیة تعتبره حیویً

دى الطویل. وتدعم الصنادیق التوسع ومرونتھا االقتصادیة على الم
التشغیلي للبنك األھلي المصري من خالل االستثمار والتجارة في إفریقیا.  

تھدف إلى زیادة ما ستعزز أعمالھا التجاریة بین مصر وأفریقیا، والتي ك
ملیون  ١٢٥إلى  ٢٠٢٠ملیون دوالر في  ٨٥دعمھا للتجارة اإلقلیمیة من 

یسور بندیكت أوراما ، رئیس .قال البروف٢٠٢٢دوالر في 
Afreximbank“ : ،في مواجھة تغیر حاد في التوقعات االقتصادیة

تحتاج البنوك في معظم البلدان، بما في ذلك مصر، إلى االستعداد لمواجھة 
ضطراب االقتصادي الواسع النطاق والركود.  سیضمن الدعم الذي اال

تجنب التخلف عن نقدمھ للنظام المصرفي في مصر استمرار التجارة و
السداد، وتعزیز األسس االقتصادیة الالزمة للحفاظ على الصحة العامة 

بینما نركز على االستقرار في الوقت “أضاف: و”وتعزیز االنتعاش القوي.
ا الحاضر، ی ا إلى بناء مستقبل أكثر ازدھارً جب علینا أن نتطلع أیضً

ا  ومرونة.  كانت مصر قوة مصرفیة إقلیمیة ألكثر من قرن ً وستلعب دور
ا في توسیع التجارة داخل إفریقیا مع تعافي القارة من الوباء وجني  حیویً

نك حرة القاریة األفریقیة.  تعد المیزانیة العمومیة للبثمار منطقة التجارة ال
األھلي المصري من بین أقوى ثالث مؤسسات في أفریقیا، ونحن على ثقة 

المصدر: أموال “.جارة عبر القارة من أن توسعھا سیثبت أنھ مضاعف فعال للت

  الغد

شركات التطویر العقاري تطلب ضم اإلسكان الفاخر والمتوسط لمبادرة 
  تحفیز االستھالك

تماعاتھا لوضع رؤیة شركات تعقد غرفة التطویر العقاري الیوم أول اج
القطاع الخاص ومستثمري القطاع العقاري، حول مبادرة صندوق ضمان 

التي أعلنت عنھا وزارة المالیة األحد الماضي، وتشمل وتحفیز االستھالك، 
ا من السلع والخدمات، من بینھا العقارات.وعل ً ا كبیر ً مت نشرة حابي عدد

  
قرارات إلزالة التعدیات ومخالفات البناء على  ٣وزیر اإلسكان یصدر 

  فدان  ٣٠٠

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزیر اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
قرارات إداریة إلزالة التعدیات ومخالفات البناء الواقعة  ٣العمرانیة، 

عات المجتم فدان من األراضي المملوكة لھیئة ٣٠٠على مساحة حوالي 
مایو.وأوضح  ١٥العمرانیة الجدیدة، تحت والیة جھاز تنمیة مدینة 

الدكتور عاصم الجزار، أنھ تم إصدار قرار إداري إلزالة التعدیات 
فدان بالحد الشمالي لمدینة  ٣٥٫١٨ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 

تلفة مایو، والمتمثلة في إقامة عدة منازل بارتفاعات ومساحات مخ ١٥
ون سند وبدون الحصول على تراخیص البناء الالزمة.كما أصدر بد

وزیر اإلسكان قرار بإزالة التعدیات ومخالفات البناء الواقعة على 
فدان، الكائنة بحوض تجمیع بجنوب سیر األسمنت،  ٨٩٫٧٦مساحة 

والمتمثلة في بناء عدة منازل بارتفاعات ومساحات مختلفة بدون سند، 
یص البناء الالزمة.وتابع الجزار أنھ أصدر لى تراخودون الحصول ع

أیضا قرارا بإزالة التعدیات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 
فدان، الكائنة بالمرحلة الثالثة بالمدینة، والمتمثلة في بناء عدة  ١٧٥٫٤٤

منازل بارتفاعات ومساحات مختلفة بدون سند ودون الحصول على 
یر اإلسكان مواصلة وزارة اإلسكان، وأكد وزتراخیص البناء الالزمة.

ممثلة في أجھزة المدن الجدیدة وبالتعاون مع الجھات األمنیة، إزالة 
ً للقانون،  جمیع أنواع المخالفات والتعدیات، بالمدن الجدیدة، تطبیقا
ً على مظھر المدن الجدیدة الجمالي، ولمنع ظھور أى عشوائیات  وحفاظا

زیر اإلسكان، على أن یتولى صدرھا وبھا.ونصت القرارات التي أ
  مایو، وقسم الشرطة المختص، تنفیذ اإلزاالت. ١٥جھاز مدینة 

مستثمرو قطاع الرعایة الصحیة في مصر یطالبون بتشریعات لتحفیز 
 االستثمار

تعتبر التعقیدات التشریعیة أحد أكبر المعوقات التي تواجھ قطاع  
مستثمرون ومسؤولون في الرعایة الصحیة في مصر، وفقا لما قالھ 

القطاع، خالل ندوة عبر اإلنترنت عقدتھا أمس الجمعیة المصریة 
وأشار نائب رئیس الوزراء األسبق زیاد بھاء الدین البریطانیة لألعمال.

ندوة إلى الصعوبات التي یضعھا اإلطار التشریعي الحالي الذي أدار ال
طباء، مما یثني أمام الراغبین االستثمار في ھذا القطاع من غیر األ

بعض المستثمرین عن خططھم في وقت ینبغي فیھ أن تزداد جاذبیة 
ھناك عقبة رئیسیة أخرى، وھي ھذا القطاع، حسبما نشرت إنتربرایز.

سبما یرى سامر یسھ، رئیس قطاع ضعف الھوامش الربحیة، ح
االستثمار المباشر في المجموعة المالیة ھیرمیس. وأشار یسھ إلى أن 

لقطاع الخاص في مجال الرعایة الصحیة بشكل عام مستثمري ا
، في حین یبلغ العائد %٢٠یستھدفون تحقیق عائد على االستثمار قدره 

ر القیام ، وھو ما یثني البعض عن تكبد مخاط%١٨في مصر حوالي 
وكان مقدمو الرعایة الصحیة الخاصة في مصر قد باستثمارات جدیدة.

لتسعیر اإللزامي الذي وضعتھ اشتكوا الشھر الماضي من أن نظام ا
" في المستشفیات الخاصة ١٩-وزارة الصحة لعالج حاالت "كوفید

ووافقت الوزارة بعد ذلك على زیادة سیؤدي إلى تكبدھا خسائر.
الوباء تسبب في تغییر أولویات .%٢٠بریة بنسبة التسعیرة الج

 االستثمار بما في ذلك االتجاه نحو تقدیم الخدمات الطبیة عن بعد،
حسبما صرح الرئیس التنفیذي لمجموعة مستشفیات كلیوباترا أحمد عز 
الدین. وأشار عز الدین إلى أن ھذا التحول یستلزم أكثر من مجرد 



 

 

تماع سیشھد المطالبة بضم الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن االج
اإلسكان الفاخر والمتوسط إلى فئات المشروعات التي ستشملھا المبادرة، 

رة فقط على إسكان محدودي الدخل. كما سیتم رفع المطالب وأال تكون قاص
وطلب  والمقترحات في ورقة عمل إلى وزارتي المالیة واإلسكان،

  االجتماع مع المسؤولین بھما.

القابضة تتفق مع بنك االستثمار العربي على تمویل العمالء ضمن عربیة 
 وقال المھندس طارق شكري، رئیس الغرفة، إن:مبادرة المركزي

ا، ً للتعرف على مقترحات  االجتماع سیعقد الیوم في الرابعة عصر
المطورین وآلیات التطبیق والتحلیل الكامل ألھداف الصندوق والرؤیة 

الخاص لالستفادة منھ في دفع عملیات البیع الخاصة بشركات القطاع 
ا تحدید التحفظات التي تتخوف الشركات  ا إلى أنھ سیتم أیضً ً بالسوق، مشیر

عھا في بنود المبادرة.وأضاف شكري أن اجتماع الیوم ھو الخطوة من وض
، مثلما كان األولى التي سیتبعھا العدید من الخطوات مع الجھات المختصة

ادرات البنك المركزي، حیث تم االتفاق على كل البنود األمر قبل إطالق مب
 واالشتراطات ومراعاة احتیاجات الشركات.ولفت إلى أنھ من المقرر فور

االنتھاء من االجتماع أن یتم التواصل مع مسؤولي وزارتي المالیة 
م في أسرع واإلسكان لرفع مطالب الشركات، وتحدید موعد اجتماع معھ

محمد معیط وزیر المالیة، قد أعلن أنھ سیتم  وقت ممكن.كان الدكتور
إطالق المبادرة الرئاسیة لتحفیز االستھالك وتشجیع المنتج المحلي قبل 

ا إلى أن المبادرة ستخضع  ٣شھر یولیو الحالي ولمدة  نھایة ً أشھر، مشیر
الجھات المعنیة، للتقییم الدوري والمتابعة الدقیقة من مختلف الوزارات و

ة المستھلك؛ وقابلة للتجدید مرة أخرى على ضوء ما خاصة جھاز حمای
تحققھ من نتائج إیجابیة في رفع معدل نمو اإلنفاق االستھالكي، وتحریك 
عجلة االقتصاد، وتخفیف األعباء عن المواطنین.أمجد حسنین عضو غرفة 

تثمار التطویر والعضو المنتدب لشركة التعمیر واإلسكان لالس
جد حسنین، عضو غرفة التطویر والعضو ومن جانبھ قال أم.العقاري

المنتدب لشركة التعمیر واإلسكان لالستثمار العقاري، إن ھناك العدید من 
ي سیتم التركیز علیھا، یتمثل أولھا في االشتراطات التي سیتم المحاور الت

ا للعمالء المستفیدین، والثاني تحدید  الشرائح وضعھا للشركات وأیضً
  مع المعروض العقاري.المستھدفة بحیث تتوافق 

ممدوح بدر الدین: وضع السوق أجبر الشركات العقاریة على تأجیل 
الدین، رئیس شعبة  وقال ممدوح بدر: خططھا التوسعیة والتمویلیة

االستثمار العقاري باتحاد الغرف التجاریة، إن جمیع شرائح اإلسكان في 
ن تكون مصر تحتاج إلى مبادرات لتحفیز الطلب علیھا، وال یمكن أ

المبادرة معنیة بشریحة بعینھا، حتى ال تتأثر باقي المشروعات التي 
ا إلى أنھ ب ً ما أن الدولة قررت تحفیز الطلب تخاطب جمیع الشرائح، مشیر

على العقارات فال بد أن یصاحب ذلك توزیع عادل للمبادرة والفرص التي 
تواجھ  سیتیحھا الصندوق لجمیع الشرائح.وأضاف أن الشركات العقاریة

ا على مدار األشھر الماضیة، مع الصعوبات التي نجمت عن  ً ا كبیر تحدیً
لقدرة الشرائیة للعمالء، ما إجراءات مواجھة فیروس كورونا، وضعف ا

أثر على معدالت البیع، إلى جانب عجز الشركات عن تقدیم تیسیرات 
جدیدة في ظل الضغوط المالیة المفروضة علیھا، وینطبق ذلك على 

ا الشرائح المتوسطة والفاخرة، ما مشروع ، وأیضً ً ات الشرائح األقل دخال
ا لبنود عمل الصندوق.   ابىالمصدر: حیستوجب ضمھا أیضً

  

  

اضي، وقال عز الدین إن العالج عن التواصل مع الطبیب بشكل افتر
بعد ھو أمر شدید األھمیة، وإن إدارة البیانات الضخمة والمكالمات عبر 

ال داع االستشارات عن بعد أصبحت ھي عنوان اللعبة.الفیدیو و
للتخوف من االندماجات داخل القطاع: دعا المشاركون الحكومة 
لتشجیع دمج الشركات في قطاع الرعایة الصحیة لفتح الباب أمام المزید 
من االستثمارات الخاصة بالقطاع. وقال رئیس قطاع االستثمار في 

فا من ظھور تكتالت في القطاع سامكریت سامح جبرة إن ھناك تخو
ا أن نشجع الدمج واالستثمار المباشر وعدم التخوف علین… الصحي 

من استحواذ تلك التكتالت على عدد من األسرة، مشیرا إلى أن عدد 
األسرة بالمستشفیات الخاصة قلیل مقارنة بإجمالي عددھا في 

د، لكننا " أمر مؤك١٩-الموجة الثانیة من تفشي جائحة "كوفیدالبالد.
ا، بالنظر إلى التحسینات الكبیرة التي أصبحنا أفضل استعدادا لمواجھتھ

شھدتھا البنیة التحتیة لقطاع الصحة في البالد على مدى األشھر األربعة 
الماضیة وھي اآلن مجھزة للتعامل مع حاالت اإلصابة، وفقا لما قالھ 

حیة محمد وأشار أیضا إلى أن مستشار الرئیس للشوون الصعز الدین.
العلمیة لمكافحة فیروس كورونا عوض تاج الدین ورئیس اللجنة 

بوزارة الصحة حسام حسني كانا قد ألمحا إلى أن الموجة الثانیة من 
  الوباء ستكون أقل ضراوة.

ملیارات جنیھ ضرائب ورسوماً بجمارك بورسعید في یونیو  ٣تحصیل 
٢٠٢٠  

الي الضرائب والرسوم قال محمد معیط وزیر المالیة المصري، إن إجم
المحصلة بجمارك بورسعید خالل شھر یونیو الماضي، بلغ نحو 

ملیار جنیھ.وأضاف معیط في بیان صادر الیوم األربعاء، أنھ  ٣٫٠٥٢
شھادة جمركیة وارد نھائي بجمارك  ٧٢٣٤تم اإلفراج عن مشمول 

الماضي، ألصناف متعددة من السلع بورسعید، خالل شھر یونیو 
القمح، الذرة، «یة، والبضائع العامة، منھا: االستراتیج
وذكر الوزیر أن الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة ».البقولیات

ملیون جنیھ، بینما بلغ إجمالي  ٤٨٠٫٦٦٧عن شھادات الوارد بلغت 
ضرائب القیمة المضافة، والرسوم األخرى المُحصلة عن تلك 

دارة العامة للصادر ملیار جنیھ.وأوضح معیط أن اإل ٢٫٥٧١شھادات ال
ً ألصناف  ٣١٥بجمارك بورسعید، قامت بتصدیر مشمول  ً جمركیا بیانا

المواد «متعددة من السلع االستراتیجیة، والبضائع العامة، منھا: 
، بقیمة بلغت »الغذائیة، العصائر، الفواكھ، المواد الخام األولیة

 ١٩٫٣١٩جنیھ، وتم تحصیل رسوم صادر عنھا ملیون  ٩٨٥٫٧٩
ون جنیھ.واستعرض معیط، الجھود المبذولة من رجال الجمارك ملی

لتذلیل العقبات وتیسیر اإلجراءات الجمركیة أمام مجتمع األعمال، بما 
یُسھم في تحسین أداء العمل باإلدارات الجمركیة، وتقلیص زمن 

ي تلبیة احتیاجات السوق اإلفراج الجمركي، على النحو الذي یساعد ف
   المصدر:مباشراألسعار. المحلیة، واستقرار 



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ترامب یقر تشریعا لفرض عقوبات على الصین بسبب ھونج كونج

وقع الرئیس األمریكي دونالد ترامب أمس الثالثاء، على تشریع یھدف 
لیة ھونج لفرض عقوبات على الصین، استجابة لتدخلھا في استقال

مر تنفیذي إلنھاء المعاملة التفضیلیة كونج.كما وقع ترامب باألمس، على أ
التي كانت تتمتع بھا ھونج كونج لفترة طویلة.وقال الرئیس األمریكي خالل 
خطاب مطول ألقاه في البیت األبیض إن ھونج كونج ستعامل اآلن بنفس 

تیازات خاصة الطریقة التي تعامل بھا الصین.وأضاف أنھ ال توجد ام
ة خاصة وال تصدیر للتكنولوجیات.وتابع: لھونج كونج وال معاملة اقتصادی

ً عن ذلك، كما تعلمون، فإننا نفرض تعریفات جمركیة ھائلة  "فضال
ونفرض تعریفات جمركیة كبیرة على الصین".وكانت إدارة ترامب 
رفضت قانون األمن القومي الذي فرضتھ بكین على ھونج كونج ویھدف 

  ویض االستقاللیة في المدینة.لتق

 لتضخم في المملكة المتحدة خالل یونیوتسارع مفاجئ ل
تسارع التضخم في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ في الشھر الماضي، بفعل 
ارتفاع أسعار المالبس واأللعاب.وكشفت بیانات صادرة عن ھیئة 

في  اإلحصاءات الوطنیة، یوم األربعاء، أن مؤشر أسعار المستھلكین
ئة خالل یونیو الماضي على أساس بالما ٠٫٦المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 

بالمائة المسجلة في مایو السابق لھ.وكانت توقعات  ٠٫٥سنوي، مقابل 
بالمائة خالل  ٠٫٤المحللین تشیر إلى أن تضخم المستھلكین سوف یسجل 

الشھر الماضي.ومع ذلك، ال یزال التضخم أدنى بكثیر من ھدف بنك 
فیروس العالمي.وجاء تسارع بالمائة، بفعل تأثیرات ال ٢إنجلترا البالغ 

التضخم في المملكة المتحدة مع ارتفاع أسعار المالبس وألعاب اإلنترنت 
ووحدات التحكم، وھو ما یعكس الطلب المدفوع باإلغالق الوطني في 

كالیف البالد.وبالنسبة للتضخم األساسي في المملكة المتحدة والذي یستبعد ت
بالمائة خالل  ١٫٤بالمائة إلى  ١٫٢أسعار الطاقة والغذاء، فتسارع من 

 ١٫٢الشھر الماضي مقابل توقعات المحللین التي كانت تشیر إلى تسجیل 
ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الجنیھ  ٩:١٦بالمائة.وبحلول الساعة  صباحا

مستوى  بالمائة لیصل إلى ٠٫٣اإلسترلیني مقابل الدوالر األمریكي بنحو 
  دوالر. ١٫٢٥٩٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  سواق العربیةمؤشرات اال

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,411.00  0.54% السعودیة

 DFMGI 2,051.00  0.13%  دبي
 ADI 4,239.00 0.44% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,087.66  -0.13% الكویت

 BSEX 1,304.29 -0.25% البحرین
 GENERAL 9,395.00 0.81% قطر

 MASI 10,261.00 1.00% المغرب
 TUN20 6,575.00 -0.24% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,870.10 0.85% أمریكا
 S&P 500 3,226.56  0.91% أمریكا
 NASDAQ 10,550.49 0.59% أمریكا

 FTSE 100 6,292.65 0.00% لندن
 DAX 12,930.98  1.84% أمانیا

 Nikkei 225 22,770.36  -0.76% الیابان
 %0.34- 1,806.40 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.50- 43.57 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.80-  40.87 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال یةمضاعف الربح

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  103.0  %42.4  5.31  شراء  3,330.8  3.73  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %249.4  20.23  شراء  3,145.5  5.79  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  7.1  6.8 %32.8 9.16  شراء 215.4 6.90  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

A.T.LEASE ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم اصلي ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢  أیة.تي.لیس-التوفیق للتأجیر التمویلي  
  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم ) لكل سھم اصلي ٠٫٢٥(  ارة العالمیةام.ام جروب للصناعة والتج

 

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

  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط الثانى   طلعت مصطفى القابضةمجموعة 
  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط الثالث   یانة السیارات (أس.كار)قناة السویس الصالح و ص

  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٥القسط الثانى   المھن الطبیة لالستثمار
  ٢٠/٠٧/٢٠٢٠  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠  المصریھ العقاریھالمجموعھ 

  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠  ١٩/٠٧/٢٠٢٠  ھ مصرىجنی ٠٫١٥القسط األول   سیدى كریر للبتروكیماویات
  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  اكتوبر فارما

  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٥٠  النساجون الشرقیون للسجاد

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  القاھرة -مدینة نصر  –لشركة بمقر ا  غیر عادیة  العربیة للصناعات الھندسیة  ١٥/٠٧/٢٠٢٠

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

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

 – یدةمصر الجد -ار شیراتون المط –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  ٣بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو 
  ٢٢٩٠١٤١٢تلیفون 

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

اإلیداع المصریة لمجموعة السالم شھادات   ٢٠/٠٧/٢٠٢٠
  القابضة

  القاعة الرئیسیة لمجمع میادین الرمایة الدائرى السادس منطقة صبحان الصناعیة  عادیة

الرقابة أمام مبنى  -ش حسن افالطون  ٦الكائن بالعنوان  –بدار البنك االھلى المصرى   غیر عادیة  ان للنقابات المھنیةالوطنیة لالسك  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة -مدینة نصر  –االداریة 

  الجیزة -الدقي  –بمقر الشركة اول ش نادي الصید   غیر عادیة  العربیة الستصالح االراضي  ٢٥/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  لمیة لالستثمار و التنمیةالوادى العا  ٢٥/٠٧/٢٠٢٠
  نظام التصویت االلكترونى  عادیة



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

ن في الوز
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري 
 الدولي  (مصر)

COMI 63.5 -3.36 23.49- 2,108,618 135,967,520 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
11.90 -0.83 21.30- 1,614,786 19,282,180 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.06 1.63 17.83- 897,688 936,369 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.82 -5.21 28.15- 3,924,378 22,844,050 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
12.92 -7.32 22.91- 1,967,321 25,999,076 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.55 -4.38 41.57- 4,131,962 26,892,770 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.90 -2.20 15.81- 2,202,881 10,972,191 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
28.00 -1.75 35.63- 487,945 13,898,216 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.61 -5.82 11.51- 1,240,958 9,907,638 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.81 -6.95 41.94- 18,843,285 53,053,436 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
12.85 -2.36 25.98 1,776,308 22,776,768 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.38 -1.53 11.79- 138,544 1,163,364 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.70 -2.31 8.50- 2,750 34,925 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
66.00 -3.08 34.01- 19,917 1,310,692 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.49 -0.47 20.71- 2,783,985 28,754,558 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.35 -5.97 44.96- 53,423,418 75,744,672 3.89 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
5.80 -5.38 75.18- 3,893,752 22,837,218 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 تللبتروكیماویا

SKPC 
5.78 -5.40 35.42- 2,161,239 12,547,130 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.29 -6.73 26.50- 37,208,166 48,337,536 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.25 -6.64 37.85- 4,258,848 9,549,789 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.08 -0.67 45.12- 18,174,007 38,961,764 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.49 -5.93 33.65- 7,524,593 26,374,382 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.79 -5.24 43.79- 5,431,088 31,657,424 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
4.00 -3.38 39.39- 2,785,692 11,394,674 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.24 -4.68 21.13- 7,199,612 16,669,841 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.38 -6.25 30.94- 43,040,083 16,295,592 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.34 -8.37 44.38- 27,078,614 36,429,896 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.73 -7.44 30.41- 1,152,425 4,425,705 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.51 -9.91 15.45- 39,693,283 20,858,430 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.31 -5.76 24.97- 56,257,465 78,757,256 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 رإخطا 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 نیغطو الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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