
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

١٩/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,441.20 -1.66% -19.90% 410,392,544 145,502,434 294,378,190,972مؤشر (

 EGX 50(  1,743.72 -1.78% -18.89% 646,076,096 233,832,710 373,347,267,133مؤشر (
 EGX 70(  1,425.94 -2.45%  11.62% 353,190,592 135,182,875 178,572,357,441مؤشر (
 EGX 100(  2,202.82 0.00% 27.54% 763,583,104 280,685,309 442,328,855,010مؤشر (
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  عروض أمریكیة وإنجلیزیة وصینیة  ٣مصر لأللومنیوم تتلقى
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  ٦٠القاھرة لالستثمار تقرر زیادة رأسمال تابعة بنسبة%  
  إصدار صكوكعامر جروب تتعاقد مع شركتین لدراسة  
  أشھر ٩في  %٢٥أرباح القاھرة للخدمات التعلیمیة ترتفع  
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  أشھر
  التعاقدات العامة«وزیر المالیة: ضمانات جدیدة فى قانون ..«
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  أشھر ٦أكثر من 
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 سنلتزم باتفاق التجارة مع الوالیات المتحدة لكن سنرد الصین :
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  المقیدةالشركات أخبار
  فلساً للسھم ٢١أوراسكوم كونستراكشون تقر توزیع 

أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بس إل سي، أنھ تقرر توزیع أرباح على 
ً للسھم ٢١مساھمي الشركة بقیمة  الواحد.وأوضحت الشركة في بیان  فلسا

ین ، أنھ من المقرر أن تستحق األرباح للمساھمین المالكلبورصة مصر
أغسطس  ١٢، على أن یتم التوزیع ٢٠٢٠أغسطس  ٥إقفال للسھم ب

المقبل.وأشارت الشركة إلى أنھ من المقرر أن تقوم الشركة بتوزیع األرباح 
سھم في ناسداك دبي وبالجنیھ بالدوالر على المساھمین المالكین أل

المصري على المالكین لألسھم في البورصة المصریة.ولفتت الشركة إلى 
سعر تحویل العملة وفقاص لسعر بیع الدوالر مقابل  أنھ سیتم احتساب

 ً الجنیھ المصري المعلن من المركزي المصري.وحققت الشركة أرباحا
نتھیة في مارس الماضي، ملیون دوالر خالل الثالثة أشھر الم ٢٤٫٩بلغت 

ملیون دوالر في الفترة المقارنة من  ٣٣٫٧مقابل أرباح بلغت 
، ارتفعت إیرادات الشركة إلى ٢٠٢٠.وخالل الربع األول من ٢٠١٩

ملیون دوالر في  ٧٠٥٫٦ملیون دوالر، مقابل إیرادات بلغت  ٨٢٧٫٦
بلغت الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 

ملیون دوالر،  ١٫٩٩٣خسائر الشركة خالل الربع األول من العام الجاري 
في الربع األول من ملیون دوالر  ١٫٧٥٢مقابل أرباح  بلغت 

ً بلغت ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩ ملیون دوالر  ١٣١٫١، أرباحا
 ١٥٤٫٧رباح بلغت ، مقابل أ٢٠١٩ إلى دیسمبر خالل الفترة من ینایر

إلى  ٢٠١٩.وارتفعت إیرادات الشركة خالل ٢٠١٨ملیون دوالر في 
.وعلى مستوى ٢٠١٨ر دوالر في ملیا ٣٫٠١ملیار دوالر، مقابل  ٣٫١٨

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

عروض أمریكیة وإنجلیزیة وصینیة لمشروع  ٣مصر لأللومنیوم تتلقى 
  الخط السابع

لأللومنیوم، إنھ تم عقد جلسة فض المظاریف الخاصة قالت شركة مصر 
بمناقصة خدمات االستشارات الھندسیة بغرض التعاقد مع إحدى شركات 

األلومنیوم األولي (مشروع  االستشارات الھندسیة لزیادة إنتاج الشركة من
یوم األربعاء.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر،  الخط السابع)

الفض الفني الیوم في وجود الشركات المتقدمة وھي بیكتل الخمیس، إنھ تم 
األمریكیة وكي ھوم اإلنجلیزیة وتشالیكو الصینیة.وأضافت أنھ سیتم 

الفنیة المتخصصة.وحققت الشركة دراسة العطاءات الفنیة بواسطة اللجنة 
، صافي خسائر بلغ ٢٠٢٠ - ٢٠١٩خالل النصف األول من العام المالي 

الماضي، مقابل  خالل الستة أشھر المنتھیة في دیسمبر ملیون جنیھ ٥٩٥٫٧
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٧٥٨٫٣أرباح بلغت 

ا للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الماضي.وعزت الشركة تحولھ
الكھربائیة ومستلزمات اإلنتاج األخرى، وانخفاض السعر األساسي للمعدن 

  المصدر: مباشر المعادن العالمیة بلندن. ببورصة

 %٦٠القاھرة لالستثمار تقرر زیادة رأسمال تابعة بنسبة 
ى زیادة وافق مجلس إدارة شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة عل

التابعة بنسبة  Star Light Educational DMCCرأسمال شركة 
بالمائة من إجمالي رأس مالھا.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر  ٦٠

یوم الخمیس، إن المجلس وافق على تعدیل السنة المالیة للشركة التابعة 
ً من  ٣١لتنتھي في  ً للقوعد  ٣١أغسطس من كل عام بدال دیسمبر، وفقا

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

   ٩٫٩٧    ١٢٫٠٢  دلتا للطباعة والتغلیف
   ٩٫٩٢    ٧٫٣١  االھرام للطباعة والتغلیف

  ٩٫٥٧    ٦٣٫٠٠  أدكو
  ٩٫٥٦    ٢٤٫٩٩  الوطنیة لالسكان

  ٩٫٠٠    ٥٫٤٥  رایة

 

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

 -١٣٫٥٩    ٧٠٫٦٠   مینا فارم لألدویة
 -١٠٫٢١    ٦٫٠٧  المجموعة المصریة العقاریة

 -١٠٫٠٠    ١٢٫٧٨  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة
 -٩٫٩٨    ٠٫٤٥   العروبة للسمسرة في األوراق المالیة

 -٩٫٩٢    ٥٫٦٣  روبكس

  

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

  ٦٢٫٩٠    ٩١،٩١١،٨٠٠  البنك التجاري الدولي
  ٣٫٨٥    ٦٦،٨٩٥،٨٦٨  العربیة ادارة االصول

  ٣٫٨٥    ٥٥،٨٤٥،٠٦٤  سي اي كابیتال القابضة
  ١٠٫٩٥    ٣٧،١٩٢،٨٤٤  سودیك

  ٢٫٤٧    ٣٣،٤٠٦،٥٩٨  والصلب المصریة دیدالح

  

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

  ٠٫٣٧    ٢٨،٣٥٩،٦٣١  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٣٢    ٢٣،٥٤٦،١٣٦  العربیة لالستثمارات

  ١٫٢٨    ١٩،٥٥١،٤٣٨  بالم ھیلز
  ٣٫٨٥    ١٨،١٥١،٢٠٤  العربیة ادارة االصول

  ١٫٣٢    ١٧،١٦٤،٣٨٢  دایس

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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األساسي للشركة.ووافق  لتنفیذیة لمركز دبي للسلع المتعددة ومذكرة النظاما
المجلس على القوائم المالیة المستقلة والمجمعة عن الربع المالي المنتھي 

.وحققت الشركة خالل النصف األول من عامھا المالي ٢٠٢٠مایو  ٣١في 
تى نھایة ملیون جنیھ منذ بدایة سبتمبر ح ٢٢٣٫٧الجاري، صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس الفترة من ملیون جنیھ  ١٤٨٫٤فبرایر الماضي، مقابل  أرباحا

عامھا المالي الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الستة أشھر األولى 
ملیون جنیھ  ٤٢٤ملیون جنیھ، مقابل  ٦٦٦٫٤من عامھا المالي لتسجل 

ة المستقلة، خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعلى صعید القوائم المالی
األول من عامھا المالي لتصل فقد تراجعت أرباح الشركة خالل النصف 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ٣٥٫٥ملیون جنیھ مقابل  ٢٨٫٣إلى 
  المصدر: مباشر عامھا المالي الماضي.

  أشھر ٩في  %٢٥أرباح القاھرة للخدمات التعلیمیة ترتفع 
ة للخدمات التعلیمیة خالل التسعة أظھرت القوائم المالیة لشركة القاھر

بالمائة على  ٢٤٫٧، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠ي مایو ھر المنتھیة فأش
یوم الخمیس، أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من سبتمبر  ٢٢٫١٠أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ في الفترة  ١٧٫٧٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠٢٠إلى مایو  ٢٠١٩

الي السابق للشركة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل المقارنة من العام الم
ملیون جنیھ  ٥٣٫٢٨ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٦٢٫١٣الفترة إلى 

بالفترة المقارنة.وتبدأ السنة المالیة للشركة في األول من سبتمبر وحتى 
شركة النصف األول من عامھا نھایة أغسطس من كل عام.وحققت ال

ملیون جنیھ منذ بدایة سبتمبر حتى نھایة  ١٤٫١المالي، صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس الفترة من  ١١٫١١فبرایر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

العام المالي الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الستة أشھر األولى 
 ٣٤٫٤٧نیھ بنھایة فبرایر، مقابل ملیون ج ٤١٫١٨من عامھا المالي لتسجل 

  المصدر: مباشر نفس الفترة من العام المالي الماضي.ملیون جنیھ خالل 

  أشھر ٩في  %٤٣نمو اإلیرادات یرتفع بأرباح القاھرة لالستثمار 
كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة، 

بالمائة خالل التسعة أشھر المنتھیة  ٤٢٫٦٨ارتفاع صافي أرباحھا بنسبة 
یوم الخمیس، ماضي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر في مایو ال

 ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة سبتمبر  ٣٣٠٫٤أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ أرباح خالل نفس  ٢٣١٫٥٦، مقابل ٢٠٢٠وحتى نھایة مایو 

فعت إیرادات الشركة خالل الفترة الفترة من عامھا المالي الماضي.وارت
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة  ٦٤٢٫٣٩جنیھ، مقابل  ملیون ٩٩١٫٨٤إلى 

من عامھا المالي الماضي.وبشأن القوائم المالیة المستقلة، ارتفع صافي 
ربح الشركة خالل التسعة أشھر األولى العام المالي الجاري لتسجل 

ون جنیھ خالل نفس الفترة من ملی ١٤٧٫٦٢ملیون جنیھ، مقابل  ١٨٠٫٦٨
وحققت الشركة خالل النصف األول من عامھا المالي عامھا المالي السابق.

ملیون جنیھ منذ بدایة سبتمبر حتى نھایة  ٢٢٣٫٧الجاري، صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس الفترة من  ١٤٨٫٤فبرایر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

ت الشركة خالل الستة أشھر األولى عامھا المالي الماضي.وارتفعت مبیعا
ملیون جنیھ  ٤٢٤ملیون جنیھ، مقابل  ٦٦٦٫٤لتسجل  من عامھا المالي

خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعلى صعید القوائم المالیة المستقلة، 
فقد تراجعت أرباح الشركة خالل النصف األول من عامھا المالي لتصل 

یون جنیھ خالل نفس الفترة من مل ٣٥٫٥ملیون جنیھ مقابل  ٢٨٫٣إلى 
  المصدر: مباشر .عامھا المالي الماضي

  عامر جروب تتعاقد مع شركتین لدراسة إصدار صكوك
أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، توقیع بروتكول 
تعاون مع شركتي ثروة للترویج وتغطیة االكتتاب ومصر كابیتال، 

لصالح المجموعة، وذلك كأول دار صكوك لعمل دراسة مبدئیة إلص
عملیة إصدار صكوك لصالح المجموعة.وقالت عامر جروب في 
بیان لبورصة مصر الیوم الخمیس، أنھ بموجب البروتوكول تقدم 
الشركتان كافة االستشارات التمویلیة كمدیر ومنسق ومروج لھذا 

ع اإلصدار في مجال التخطیط والتنفیذ وتحدید قیمة الصكوك، ووض
صدار وأسلوب الطرح، والتنسیق مع أطراف اإلصدار، شروط اإل

والترویج والتسویق لخلق طلب بما یمكن من تغطیة االكتتاب في 
ھذا اإلصدار.وأضافت الشركة، أنھ ذلك حال انتھاء الدراسة إلى 
ً علیھ من مجلس إدارة المجموعة  تصور معین للطرح یكون موافقا

، ٢٠٢٠الربع األول من ركة خالل بعد انتھاء الدراسة.وحققت الش
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر األولى من  ١٠٫٦٥أرباحا

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة  ٤٫٥٥، مقابل خسائر بقیمة ٢٠٢٠
.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الربع األول من العام ٢٠١٩من 

 ٣٨٣٫٥ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٣٠٣٫٤٩الجاري إلى 
یھ في الربع المقارن من العام الماضي.وعلى مستوى ملیون جن

األعمال المستقلة، فقد تحولت الشركة للخسائر في الربع األول من 
 ٧٢٫٤ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٨٫٤٤العام الجاري بقیمة 

  المصدر: مباشر .٢٠١٩ملیون جنیھ في الربع المقارن من 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩ل خال %٣٢ع خسائر مطاحن جنوب القاھرة تتراج
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاھرة 

-٢٠١٨)، تراجع الخسائر خالل العام المالي SCFMوالجیزة (
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في  ٣٢، بنسبة ٢٠١٩

بیان لبورصة مصر، الیوم الخمیس، أنھا سجلت صافي خسائر بلغ 
نتھي في یونیو الماضي، مقابل ربح العام المملیون جنیھ ب ٣١٫١

ملیون جنیھ خالل العام المالي السابق لھ.وتراجعت  ٤٥٫٦خسارة 
ملیون  ١٩٣٫٩٩إیرادات الشركة خالل نفس الفترة لتصل إلى 

-٢٠١٨ملیون جنیھ خالل العام المالي  ٢٠٠٫٠٤جنیھ، مقابل 
اري، أشھر من العام المالي الج ٩.وحققت الشركة عن أول ٢٠١٩
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة  ٢٤٫٧١خسائر بلغ  صافي

ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة  ٢٥٫١مارس الماضي، مقابل 
من العام المالي الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل التسعة 

ملیون جنیھ  ١٤١٫٤٦أشھر األولى من العام المالي الجاري لتسجل 
ون جنیھ خالل نفس الفترة من العام ملی ١٤٦٫٧بنھایة مارس، مقابل 

  المصدر: مباشر المالي الماضي.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
لتحفیز ».. التعاقدات العامة«وزیر المالیة: ضمانات جدیدة فى قانون 

   االستثمار

قال الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، إن قانون تنظیم التعاقدات التى 
العامة والئحتھ التنفیذیة، حدد إجراءات واضحة لضمان ات تبرمھا الجھ

حصول المتعاقدین على حقوقھم المالیة فى أقرب وقت ممكن بما ال یُجاوز 
ا من تاریخ الفحص والقبول واالعتماد، وفى مقاوالت األعمال  ٣٠ یومً

ا من تاریخ تقدیم  ٦٠خالل  المستوفى لشروط التعاقد، » المستخلص«یومً
داریة.أضاف أنھ فى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة اإل إلى الجھات

للمتعاقدین فى المواعید المحددة تسدد الجھات اإلداریة لھم ما یُعادل تكلفة 
ا » المستخلص«التمویل لقیمة المطالبة أو  ً المعتمد عن فترة التأخیر وفق

ة حاللسعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة، وإ
المتسبب فى تأخیر سداد المستحقات، للتحقیق وتحمیلھ بقیمة ذلك.أوضح 
معیط أن الحكومة حریصة على تیسیر إجراءات سداد مستحقات 
المستثمرین والمتعاقدین مع الجھات اإلداریة؛ بما یحافظ على مراكزھم 
المالیة، وقدرتھم على االستمرار فى تنفیذ التزاماتھم التعاقدیة، وھى 

جدیدة لتحفیز االستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى  ناتضما
یُسھم فى تنفیذ المشروعات التنمویة فى المواعید المحددة، وتحسین مستوى 
الخدمات المقدمة للمواطنین.وأھاب الوزیر، فى منشور عام، بالجھات 

جھات ال اإلداریة االلتزام بتنفیذ أحكام قانون تنظیم التعاقدات التى تبرمھا
العامة والئحتھ التنفیذیة، واتخاذ كل اإلجراءات التى تكفل للمتعاقدین 
الحصول على مستحقاتھم المالیة السلیمة فى التوقیتات المحددة وأداء تكلفة 
التمویل فى حالة استحقاقھا، والتحقیق مع المسئولین المخالفین وتحمیلھم 

ھ الوزیر، ممث َّ وزارة المالیة بالجھات لى بما یُعادل تكلفة التمویل.ووج
اإلداریة باتخاذ ما یلزم نحو االلتزام بتنفیذ ما جاء بھذا المنشور العام؛ 
ا ألحكام قانون تنظیم التعاقدات التى تبرمھا الجھات العامة والئحتھ  ً تنفیذ

   المصدر: جریدة البورصةالتنفیذیة.

الذكیة تف الغرفة التجاریة بالجیزة تطالب وزارة االتصاالت برفع الھوا
   من قائمة السلع الترفیھیة

خاطبت غرفة الجیزة التجاریة، برئاسة عادل ناصر نائب رئیس االتحاد 
العام للغرف التجاریة، وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لبحث 
إعادة النظر في إدراج الھواتف الذكیة ضمن السلع الترفیھیة بالقانون رقم 

تنمیة الموارد المالیة للدول.وقال  رسمالخاص بفرض  ٢٠٢٠لسنة  ٨٣
محمد ھدایة الحداد، نائب رئیس شعبة االتصاالت، عضو مجلس إدارة 
 ً الغرفة التجاریة، في بیان، إن الھواتف الذكیة أصبحت سلعة أساسیة تزامنا
مع تطبیق الشمول المالي واالعتماد علیھا بشكل كامل في منظومة 

ة التجاریة خاطب الدكتور عمرو غرفالتعلیم.وأضاف أن مجلس إدارة ال
طلعت وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لبحث إمكانیة إعادة النظر 

) ١٤٧بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( ٢٠٢٠لسنة  ٨٣في القانون رقم 
بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة والذي أصدره  ١٩٨٤لسنة 

انون فرض ضریبة نسبتھا القالرئیس عبد الفتاح السیسي، حیث تضمن 
ً ترفیھیة وھو ما  %٥ على الھواتف الذكیة واكسسواراتھا باعتبارھا سلعا

یتنافى مع الواقع األمر الذي یتطلب إعادة النظر.أكد الحداد، أن مجلس 
ً ماتبذلھ الدولة المصریة ووزارات  إدارة الغرفة التجاریة یدرك جیدا

نولوجیا المعلومات لتحسین وتكالحكومة وعلى رأسھا وزارة االتصاالت 
ً ینبغي  مستویات أداء االقتصاد المصري، ولكن فى الوقت ذاتھ ھناك أمورا
ً الرئیس عبد الفتاح السیسي أن یتم التشاور فیھا مع  ً لما أعلنھ مرارا وفقا

  
ـ  ملیار دوالر  ٣٫٩البنك األفریقي للتصدیر واالستیراد یستكمل حزمة ب

  لمصر 

قال البنك األفریقي للتصدیر واالستیراد في بیان یوم الخمیس إنھ 
ف مصریة.وأضاملیار دوالر لمؤسسات  ٣٫٩استكمل حزمة دعم بقیمة 

ملیار دوالر للبنك المركزي المصري وبنوك  ٣٫٥٥أن الحزمة تشمل 
 ١٩-مصریة أخرى لمساعدتھا على التعامل مع تداعیات جائحة كوفید

ملیون دوالر للبنك األھلي المصري لتعزیز  ٣٠٠على البالد.كما تشمل 
  المصدر: رویترزأنشطتھ الھادفة لتوسیع التجارة بین دول أفریقیا.

ریة: االحتیاطي االستراتیجي من السلع یكفي أكثر من تموین المصال
 أشھر ٦

قال علي المصیلحي، وزیر التموین المصري، إن االحتیاطي 
ً إلى أن االحتیاطي من القمح  االستراتیجي للسلع األساسیة آمن، مشیرا

 ٦٫٥أشھر، واالحتیاطي االستراتیجي للسكر یكفي  ٥٫٥یكفي 
اطي االستراتیجي من الزیوت أن االحتی أشھر.وأوضح المصیلحي،

ً، ولدینا تعاقدات حتى  ٤٫٣یكفي نحو  أشھر، وسیبدأ موسم األزر قریبا
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأضاف خالل الندوة  أكتوبر المقبل، وفقا
التي نظمتھا الجمعیة المصریة اللبنانیة تحت عنوان "فرص استثماریة 

 ٢٠١٧ة وجھت منذ أبریل دة السیاسیوشراكة استراتیجیة"، أن القیا
ملیار دوالر،  ١٫٧بزیادة المخزون االستراتیجي للسلع، حیث تم توفیر 

وھو ما ساعد على احتواء اآلثار السلبیة ألزمة كورونا.وأكد أنھ تم 
توفیر كافة السلع للمواطنین بدون ارتفاع لألسعار بالرغم من زیادة 

معنیة السماح للشركات لوزارات التكالیف النقل، كما تم بالتعاون مع ا
العاملة بالصناعات الغذائیة بالعمل بكافة طاقتھا خالل فترات الحظر، 
وذلك لتحقیق اآلمن الغذائي للمواطنین.وأضاف المصیلحي: قامت 

 ٥الوزارة من خالل الشركة القابضة للصناعات الغذائیة بتوفیر نحو 
ات الحظر ھ خالل فترمالیین طن من الكحول.وأشار المصیلحي إلى أن

كانت المخابز تعمل بكافة طاقتھا اإلنتاجیة لتوفیر رغیف 
الخبز.وأوضح إلى أنھ بمناسبة قرب عید األضحى المبارك فإنھ تم 
صدور توجیھ إلى المطاحن بإعطاء رصید كافٍ للمخابز إلنتاج رغیف 

  الخبز طوال فترة العید.

ُساھم بنحو وزیر التموین: التجارة الداخلیة  ناتج القومى من ال %١٨ت
  المحلى

قال الدكتور على المصیلحى، وزیر التموین والتجارة الداخلیة، إن حجم 
وذلك  %١٨مساھمة نشاط التجارة الداخلیة بالناتج القومى المحلى نحو 

غم من أن حوالى  ُعد تجارة غیر منظمة.وأضاف  %١٢بالرُ منھا ت
كونفرانس تحت دت عبر تقنیة الفیدیو المصیلحى، خالل الندوة التى انعق

ندوة التجارة الداخلیة والقطاع الخاص.. فرص استثماریة “عنوان 
، أن قطاع التجارة الداخلیة یعد من أكبر القطاعات ”وشراكة استراتیجیة

الذى یوفر فرص عمل، إال إن القطاع ال یزال یُعانى من مشكلة فى 
توسع الوزارة لدیھا خطة لل نقص البنیة األساسیة.وأوضح المصیلحى أن

فى انشاء المناطق اللوجستیة سواء المناطق اللوجستیة المحوریة داخل 
كل محافظة او المناطق اللوجستیة الحدودیة.وفى إطار استراتیجیة 
جھاز تنمیة التجارة الداخلیة، أشار الوزیر إلى أنھ تم طرح أراضى 

ت سماح فى السداد محافظة مع إعطاء فترا ١٨بنظام حق االنتفاع فى 
ا أننا قمنا برفع معدالت الزیادة  ٣وح من عام إلى تترا ً سنوات، مُضیف



 

 

الجھات المعنیة من منظمات األعمال والمجتمع المدني وعلى رأسھا 
شاكل التي یعانیھا المجتمع المالغرفة التجاریة التي ھي أدرى ب

ً خالل الفترة األخیرة  التجاري.وأشار إلى أن تجار المحمول تحملوا كثیرا
من تحمل فروق أسعار، وأن الھواتف الذكیة شھدت أسعارھا زیادات كبیرة 
ً ترفیھیة وتزامن ذلك مع حالة  مع فرض القانون الجدید الذي أقر أنھا سلعا

ق خالل فترة الشھور األربعة الماضیة لسوالركود الشدید الذي أصاب ا
التي تكاتف فیھا الجمیع برعایة الدولة في مواجھة فیروس كورونا.ولفت 
 ً ھدایة إلى أن الزیادات األخیرة فى األسعار رفعت معدالت الركود، مؤكدا
ً ترفیھیة وال سیما وأصبحت  أن الھواتف الذكیة لم تعد على اإلطالق سلعا

ة التعلیمیة وتم إقرارھا فى المنظومة التعلیمیة التي ملیأداة أساسیة فى الع
   المصدر: حابىوضعتھا الدولة ممثلة فى وزارة التربیة والتعلیم.

برتوكول بین الضرائب والجمارك وغرفة مالحة اإلسكندریة بشأن 
  النولون البحرى 

وقع رضا عبد القادر، رئیس مصلحة الضرائب المصریة " بروتوكول 
ة الجمارك المصریة ویمثلھا "السید كمال نجم "رئیس لحمصتعاون مع 

مصلحة الجمارك المصریة وغرفة مالحة االسكندریة ویمثلھا " محمد 
أحمد مصیلحى " رئیس مجلس إدارة غرفة مالحة االسكندریة بشأن تنفیذ 

لسنة  ٦٧أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم 
طبیق ضریبة القیمة المضافة على خدمة النولون ت یةلتحدید آل ٢٠١٦

البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق 
للقانون وكذلك اآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج الواردة من الخارج.وذلك 
ً لتوجیھات وزیر المالیة بتفعیل مواد قانون الضریبة على القیمة  تنفیذا

فیما یتعلق بتحصیل الضریبة على القیمة  ٢٠١٦) لسنة ٦٧(م المضافة رق
المضافة المستحقة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة 
، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرفة مالحة االسكندریة.وأكد " رضا 
عبد القادر رئیس مصلحة الضرائب " أن توقیع ھذا البروتوكول یأتى 

ً لتو ً من مصلحتى الضرائب المصریة جیھاتنفیذا ت وزیر المالیة وحرصا
والجمارك المصریة على إرساء مبدأ العدالة الضریبیة فى تطبیق القانون 

بشأن الضریبة على القیمة المضافة على كافة  ٢٠١٦لسنة  ٦٧رقم 
المخاطبین بأحكامھ وإلستیداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك 

ً بالمسؤو لیة الوطنیة من جانب غرفة مالحة األسكندریة وأھمیة الدور إیمانا
الذى یمكن أن تقوم بھ فى إقرار تلك العدالة الضریبیة ودعم مصلحة 
ً لھذا البروتوكول ،ھناك دور لكل  الضرائب المصریة.وأوضح أنھ وفقا
طرف فى تحدید آلیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة على خدمة النولون 

على السلع المعفاه والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون البحرى المؤداه 
ً) وكذلك اآلالت والمعدات وخطوط  ٢٠١٦) لسنة ٦٧رقم ( (البند أوال

اإلنتاج الواردة من الخارج .وأشار دكتور " السید صقر " رئیس اإلدارة 
المركزیة لشؤون مكتب رئیس مصلحة الضرائب المصریة إلى أن غرفة 

ریة تقوم بإعداد بیان استرشادى ربع سنوى ، وتقدمھ مالحة اإلسكند
لمصلحة الضرائب المصریة ، وذلك بمتوسطات قیم خدمات النولون 
ً كانت الحالة  البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أیا

حاویات ...إلخ ) لكافة موانى الجمھوریة .وأضاف  –التى ترد بھا (أطنان 
صقر " أنھ یتم مراجعة وإعتماد البیان االسترشادى بقیم  دكتور " السید

خدمات النولون الوارد من غرفة مالحة االسكندریة ،وموافاة مصلحة 
الجمارك المصریة بھ ، بصفة دوریة كل ثالثة أشھر والتى تقوم بدورھا 
بتعمیمھ على كافة المنافذ الجمركیة لالستعانة بھ فى تحدید ضریبة القیمة 

لمستحقة على قیم خدمات النولون ، وتوریدھا لمصلحة الضرائب المضافة ا
  المصریة .

.وبالنسبة للمناطق اللوجستیة الحدودیة، فسوف %٧فى الطلبات لتبلغ 
یتم إنشاء منطقة فى غرب مرسى مطروح بالقرب من لیبیا وأخرى فى 

للسودان، منطقة العریش والثالثة بجنوب أسوان مع الحدود الجنوبیة 
لیتھا وزارتى النقل والتجارة والصناعة.وأوضح وستتحمل مسؤو

ستقدم خالل الشھر المقبل تصور ودراسة ”شركة رانجیس الفرنسیة”أن
 –العامریة  –أكتوبر  ٦ –سوق العبور “عن أسواق الجملة فى مصر 

تتضمن الوضع الحالى لألسواق وما یجب أن یكون علیھ، ” اإلسماعیلیة
قلیل حلقات التداول وتقلیل الفاقد من لھا وتطویرھا، وذلك لتوكیفیة تأھی

خالل بنیة أساسیة ومعلوماتیة.وفى إطار التسھیل على المستثمرین، 
سیُتیح جھاز تنمیة التجارة الداخلیة السجل الموحد للمنشآت االقتصادیة 

التجارى والصناعى “لكافة المستفیدین الذى سیربط بین بیانات السجل 
ء والوسطاء والوسطاء ردین والمصدرین والوكالو المستو
وأوضح أن الغرض من ھذا السجل إنشاء قاعدة بیانات ”.التجاریین

موحدة بدال من تعدد السجالت والجھات، وذلك فى إطار توجھ الدولة 
للتحول الرقمى والتسھیل على المواطنین.وأكد المصیلحى أن التحول 

ولوجیا ة مباشرة باستخدام تكنالرقمى لیس فقط تقدیم الخدمات بطریق
المعلومات، ولكن مفھومھ یقوم على إقامة بنیة أساسیة قویة لیست فقط 
فى مجال االتصاالت بل وجود قواعد بیانات متكاملة.من جانب آخر، 
أكد المصیلحى أنھ بحلول نھایة العام الجارى ستنتھى محاوالت تقلید 

خاللھا، مضیفا أنھ الذھب المصري، وغش الدمغة الذى كان یتم من 
یتم تقلید وتزویر الدمغة المصریة فى تركیا ویتم بیعھا كذھب  كان

مصرى فى مصر.وأوضح أن ذلك یأتى فى إطار تطویر مصلحة الدمغ 
والموازین التابعة للوزارة، وجعلھا تواكب أحدث النظم التكنولوجیة 

ى الحالیة فى عملیة دمغ الذھب والمعادن.وأضاف المصیلحى أنھ جار
باللیزر، لمنع التقلید والغش للذھب حیث یصعب إعداد منظومة للدمغ 

تقلیده، خاصة وأن الدمغ بالقلم یعد أحد الطرق التقلیدیة البدائیة والتى 
   اقتربت من االختفاء فى معظم دول العالم.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  %٠عند المركزي األوروبي یبقي على أسعار الفائدة دون تغییر 

یولیو على سیاستھ دون تغییر،  ١٦األوروبي الخمیس  أبقى البنك المركزي
لیلتقط األنفاس بعد سلسلة من التدابیر غیر المسبوقة التي اتخذھا على مدى 
األشھر األربعة الماضیة إلنقاذ االقتصاد الذي یحارب أكبر ركود تعیھ 

جاما قیاسیة من الذاكرة بسبب فیروس كورونا.ویشتري البنك بالفعل أح
قاء تكالیف االقتراض منخفضة ویدفع للبنوك أمواال لكي تحصل الدیون إلب

على السیولة، وذلك بھدف تخفیف ركود ناجم عن الجائحة قد یخفض الناتج 
ھذا العام.لكن بیانات اقتصادیة صادرة في اآلونة األخیرة فاقت  %١٠بنحو 

 إنھ ال توجد حاجة ملحة لكيالتوقعات، تشیر إلى أن التعافي مستمر، لذا ف
یقوم البنك المركزي األوروبي بالمزید من الخطوات، حتى إذا كانت 
مخاطر حدوث موجة جدیدة من اإلصابات تعني أن اآلفاق ال تزال تكتنفھا 
الضبابیة.وبالقرار الذي اتخذه البنك الیوم الخمیس، ما زال البنك المركزي 

ى تریلیون یورو حت ١٫٣٥إلى  یمضي على مسار شراء دیون تصل قیمتھا
 ١٫٨یونیو القادم بموجب برنامج طارئ لمشتریات الجائحة وما یصل إلى 

تریلیون یورو إذا جرى احتساب مشتریات أخرى.وأبقى البنك أیضا على 
بینما أبقى  %٠٫٥الفائدة على اإلیداع عند مستوى قیاسي متدن نسبتھ سالب 

مصدر: الي للبنك عند صفر بالمئة.على سعر عملیات إعادة التمویل الرئیس

  حابى

الصین: سنلتزم باتفاق التجارة مع الوالیات المتحدة لكن سنرد على 
  التنمر

قالت الصین یوم الخمیس إنھا ستلتزم بالمرحلة واحد من االتفاق التجاري 
التي توصلت إلیھا مع الوالیات المتحدة ھذا العام لكنھا حذرت من أنھا 

ستمر فیھ العالقات بین من واشنطن في وقت ت“ التنمر”أسالیب سترد على 
البلدین في التدھور.ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الصینیة ھوا 
تشون یینغ وزیر الخارجیة األمریكي مایك بومبیو للحضور إلى الصین 
وزیارة منطقة شینجیانغ الواقعة غرب البالد لیرى بنفسھ عدم وجود 

ة في المنطقة. جاءت وق اإلنسان ضد أقلیة الویغور المسلمانتھاكات لحق
الدعوة ردا على فرض واشنطن عقوبات وإطالقھا اتھامات للصین بإساءة 
معاملة األقلیة من الویغور المسلمین في المنطقة.ولدى سؤال المتحدثة عما 
إذا كانت تلك العقوبات التي فرضتھا واشنطن في اآلونة األخیرة ستؤثر 

تأمل في أن االتفاق ال یزال  فاق التجارة قالت للصحفیین إن الصینعلى ات
دائما نطبق التزاماتنا لكننا نعلم أن البعض في ”قابال للتطبیق.وأضافت 

وكدولة مستقلة وذات … الوالیات المتحدة یقمعون الصین ویتنمرون علیھا
سیادة یتعین على الصین الرد على ممارسات التنمر من الجانب 

  المصدر: حابى “.كياألمری

  

  

  

  

  

  

 

  سواق العربیةمؤشرات اال

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,427.00  0.21% السعودیة

 DFMGI 16,544.00  0.39%  دبي
 ADI 4,274.00 1.26% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,046.16  -0.82% الكویت

 BSEX 1,302.48 -0.14% البحرین
 GENERAL 9,311.00 -0.89% قطر

 MASI 10,281.00 0.00% المغرب
 TUN20 6,551.00 -0.10% ستون

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,671.95 -0.23% أمریكا
 S&P 500 3,224.73  0.28% أمریكا
 NASDAQ 26,671.95 -0.23% أمریكا

 FTSE 100 6,290.30 0.63% لندن
 DAX 12,919.61  0.35% أمانیا

 Nikkei 225 22,696.42  -0.32% الیابان
 %0.73 1,809.70 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.53- 43.14 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.39-  40.59 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  الشركات تحت التغطیة

المال رأس   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.  105.2  %39.4  5.31  شراء  3,402.3  3.81  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %254.3  20.23  شراء  3,102.0  5.71  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  7.2  6.8 %31.8 9.16  شراء 216.9 6.95  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
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٠/٠٧/٢٠٢٠  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠  المجموعھ المصریھ العقاریھ
  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠  ١٩/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫١٥األول  القسط  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

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

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

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

شھادات اإلیداع المصریة لمجموعة السالم   ٢٠/٠٧/٢٠٢٠
  القابضة

  الرمایة الدائرى السادس منطقة صبحان الصناعیةالقاعة الرئیسیة لمجمع میادین   عادیة

أمام مبنى الرقابة  -ش حسن افالطون  ٦لعنوان الكائن با –بدار البنك االھلى المصرى   غیر عادیة  الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة -مدینة نصر  –االداریة 

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

غیر و عادیة  الوادى العالمیة لالستثمار و التنمیة  ٢٥/٠٧/٢٠٢٠
  نظام التصویت االلكترونى  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة ( فیدیو كونفرانس )  عادیة  للمشروعات السیاحیة العالمیةالمصریة   ٢٨/٠٧/٢٠٢٠

  سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
السادس من  –الشیخ زاید  –یولیو  ٢٦امتداد محور  – ٤٠یریا بالدور الثالث مبنى جال  عادیة

خالل نظام التصویت االلكترونى  الجیزة و سیتم التصویت الكترونیا من –اكتوبر 
Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات  

  
  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 

مي الیو
%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري 
 الدولي  (مصر)

COMI 62.9 -2.45 24.22- 1,460,185 91,911,800 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
11.80 -1.17 21.96- 2,545,340 30,535,260 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.05 0.67 18.60- 255,223 267,345 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.86 0.69 27.65- 2,032,513 11,817,729 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
13.30 0.61 20.64- 2,282,179 29,741,512 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.49 -0.31 42.11- 1,313,939 8,459,982 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.77 -4.22 18.04- 885,326 4,200,800 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
27.60 -3.09 36.55- 115,862 3,130,723 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.60 -4.76 11.63- 754,687 5,696,848 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.80 -0.71 42.15- 8,867,681 24,455,694 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
12.70 -0.94 24.51 372,678 4,769,782 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.40 0.00 11.58- 30,594 257,749 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
13.00 2.36 6.34- 61,999 805,987 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
65.00 -1.23 35.01- 825 54,091 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -واالستثمارللتنمیھ 

OCDI 
10.95 6.00 17.23- 3,542,184 37,192,844 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.37 -3.46 44.35- 9,761,272 13,291,521 3.88 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
5.80 -1.19 75.18- 1,322,514 7,698,586 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.79 -0.34 35.31- 731,654 4,178,707 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.28 -1.46 27.07- 19,551,438 24,859,396 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.25 0.45 37.85- 2,029,533 4,536,251 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.10 -0.19 44.59- 6,629,584 13,905,482 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.49 -0.57 33.65- 3,159,683 10,873,364 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.71 -2.06 44.56- 1,953,994 11,135,515 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.95 -3.42 40.15- 324,625 1,283,302 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.30 -0.86 19.01- 4,624,650 10,456,436 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.37 -2.38 31.86- 28,359,631 10,545,767 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.35 0.37 43.75- 9,464,295 12,609,111 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.81 -0.78 28.92- 334,005 1,255,591 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.51 -3.24 15.61- 15,569,959 7,900,299 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.32 -5.71 24.40- 17,164,382 22,565,058 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة التقریرذا بھ 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 ائرالخس عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود قيالمتل بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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