
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

٢٠/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,281.16 -1.53% -21.13% 344,856,064 166,114,643 282,127,834,866مؤشر (

 EGX 50(  1,727.42 -0.93% -19.64% 573,010,432 257,875,261 358,940,730,836مؤشر (
 EGX 70(  1,409.29 -1.17%  10.32% 331,801,056 136,109,461 171,822,486,215مؤشر (
 EGX 100(  2,177.44 0.00% 26.07% 676,657,152 302,224,104 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  ُقر توزیع أرباح بقیمة جنیھان عمومیة الشروق للطباعة ت

  للسھم 
  رایة" تتلقى عرضاً من البنك األھلي المصري لشراء حصة"

  أقلیة في "أمان"
  ابن سینا فارما تقرر إنشاء شركة لالستثمار في قطاع الرعایة

  الصحیة
 بالنصف األول %٤٢یصل اإلسالمي المصري تتراجع أرباح ف  
 ٤٫٦٠محفظة البطاقات االئتمانیة لـ التجاري الدولي ترتفع لـ 

   ٢٠٢٠ملیار جنیھ نھایة یونیو 
 مساھمو لیفت سالب مصر یرجئون مناقشة القیمة العادلة  
  ٢٠٢٠-٢٠١٩ممفیس لألدویة تتحول للربحیة خالل  
  الصناعة المصریة تنفي فرض رسوم إغراق نھائیة على

  واردات السجاد المیكانیكي من تركیا 
  جالینا القابضة تتعاقد مع رینیسانس كابیتال للطرح بالبورصة

  وزیادة رأسمالھا لملیار جنیھ 
 بشأن مبادرة إنھاء ً نزاعات  المركزي المصري یصدر توضیحا

  الممولین مع الضرائب 
  الضرائب المصریة تؤكد عدم فرض ضریبة دمغة جدیدة على

  خطوط التلیفون المحمول 
  وزیر: مصر لدیھا استراتیجیة خاصة للربط الكھربائي مع دول

  العالم
  صندوق النقد: استجابة مصر للوباء كانت سریعة لكن االقتصاد

  بحاجة لزیادة تنافسیتھ 
 الصین ستربط بین سوقي السندات لدیھاالبنك المركزي :  
  صندوق النقد یدرس أدوات إضافیة لتقدیم المساعدات للبلدان

  المتضررة من كورونا

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

ي انخفض م التاالسھ  االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ١٣٣  ٤٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  المقیدةالشركات أخبار
ُقر توزیع أرباح بقیمة جنیھان للسھم    عمومیة الشروق للطباعة ت

ـ شركة الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف  اعتمدت الجمعیة العامة العادیة ل
)SMPPدارة عن السنة المالیة المنتھیة مجلس اإل )، تقریر

، وكذلك مشروع توزیع األرباح عن السنة المالیة ذاتھا ٣١/١٢/٢٠١٩
ا للسھم الواحد.وفي السیاق ذاتھ وافقت الجمعیة العامة  ٢بقیمة وذلك  جنیھً

 ٤، على تعدیل المادة ١٨/٠٧/٢٠٢٠غیر العادیة المنعقدة بالتاریخ ذاتھ 
لشركة، وفقا لبیان البورصة المصریة.كانت الشركة من النظام األساسي ل

مدققة قد أعلنت عن مؤشرات نتائج األعمال المجمعة وغیر المجمعة غیر ال
، والتي أظھرت تحقیق ٣٠/٠٩/٢٠١٩عن الفترة المالیة المنتھیة في 

ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ٣٣٫٩٢٤صافي ربح مجمع بلغ 
.كما أظھر %١٩٦٫٩ارتفاع بلغت  ملیون جنیھ، وذلك بنسبة ١١٫٤٢٦

ملیون جنیھ مقابل  ٦٠٫٨٤٩المشرات تحقیق صافي ربح غیر مجمع بلغ 
ملیون جنیھ، وذلك بنسبة نمو بلغت  ٥٩٫٤٧٣بلغ  صافي ربح غیر مجمع

.تعد الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف شركة عامة مدرجة في %٢٫٣
المواد مع التركیز ، تعمل في قطاع ٢٠٠٢البورصة المصریة منذ دیسمبر 

على التغلیف الورقي.یقع مقر شركة الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف 
  .١٩٩٩ھا في ینایر في القاھرة، وقد تم تأسیس

ً من البنك األھلي المصري لشراء حصة أقلیة في  "رایة" تتلقى عرضا
  "أمان"

ً من ا لبنك قالت شركة رایة القابضة لالستثمارات المالیة، إنھا تلقت عرضا
األھلي المصري بخصوص شراء حصة أقلیة في شركة أمان جروب 

في بیان لبورصة  ت المالیة غیر المصرفیة التابعة.وأضافت رایةللخدما
مصر، الیوم األحد، أن البنك األھلي المصري سیقوم بمباشرة الفحوصات 
النافیة للجھالة.وأوضحت الشركة، أنھ سوف یتم تحدید قیمة االستثمار 

المساھمة عقب االنتھاء من المفاوضات والفحوصات النافیة ونسبة 
ثالثة أشھر ملیون جنیھ خالل ال ٦٨٫٨للجھالة.وحققت رایة خسائر بلغت 

ملیون جنیھ في الفترة  ٢٦٫٢، مقابل خسائر بلغت ٢٠٢٠األولى من 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت ٢٠١٩المقارنة من 

ملیار جنیھ، مقابل إیرادات   ٢٫٣٦خالل الفترة إلىإیرادات نشاط الشركة 
  مصدر: مباشرالملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي. ١٫٩٩بقیمة 

 ابن سینا فارما تقرر إنشاء شركة لالستثمار في قطاع الرعایة الصحیة
قرر مجلس إدارة شركة ابن سینا فارما، الموافقة على إنشاء شركة 

لمجاالت المختلفة بقطاع الرعایة الصحیة.وقالت الشركة لالستثمار في ا
وم األحد، إنھا تدرس عدة فرص استثماریة في بیان لبورصة مصر، الی

ً من مجلس اإلدارة.وأضافت،  في المجاالت التي تمت الموافقة علیھا سابقا
ا بصدد التوقیع على بعض العروض غیر الملزمة لالستحواذ على أنھ

مة في إحدى أو عدد من الشركات العاملة في حصة أو حصص غیر حاك
وضحت أنھ یتبع ذلك البدء في مجال الصناعات الدوائیة داخل مصر.وأ

ً للوصول إلى القیمة العادلة وتوقیع  إعداد الدراسات النافیة للجھالة تمھیدا
ئي لالستحواذ على تلك الحصة أو الحصص.وأشارت الشركة اتفاق نھا

م بھا لیست نھائیة، وأن مفاوضات االستحواذ قد إلى أن الدراسات التي تقو
لربع األول من العام الجاري، صافي تنجح أو تفشل.وحققت الشركة عن ا

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي،  ٥٠٫٢٧ربح بلغ 
ً خالل نفس الفترة من العام  ٤١٫٩٧مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

ملیار  ٤٫٥٥خالل الفترة، حیث سجلت الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة 

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

   ١٠٫٠٠    ٢٣٫١٠  الدلتا للتامین
   ٩٫٩٨    ١٫٩٤  األقطانالعربیة لحلیج 

  ٩٫٩٦    ٧٫٩٥  الرواد
  ٩٫٧٠    ١١٫٩٩  دلتا للطباعة والتغلیف

  ٥٫٦٥    ٢٣٫٠٠  كودیفو

 

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

 -٩٫٩٨    ٥٫٩٥   العبور لالستثمار العقارى
 -٩٫٩٦    ١٨٫٢٦  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

 -٩٫٩٦    ٤٫٩٧  دلتا لالنشاء والتعمیر
 -٩٫٩٢    ٨٫٥٤   العربیة للصناعات الھندسیة

 -٩٫٩١    ٥٫٢٧  روبكس

  

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

  ٣٫٨٦    ٧١،٦٥٠،٦٧٢  العربیة ادارة االصول
  ١٫٢٦    ٦٨،٦٧٧،٤٦٤  دایس
  ٦١٫٥١    ٥٢،٧٠٤،٨٣٦  التجاري الدوليالبنك 

  ١٫٩٤    ٥٢،٤٨٨،٢٥٦  العربیة لحلیج األقطان
  ٢٫٣٩    ٣٨،٦٦٥،٩٨٨  یةالحدید والصلب المصر

  

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

  ١٫٢٦    ٥٢،٠٦٥،٠١٥  دایس
  ١٫٩٤    ٢٧،٦٦٣،٤٣٦  العربیة لحلیج األقطان

  ٠٫٣٦    ٢٦،١٩٦،٤٧٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٣٠    ٢٠،٣٢٣،٢١٥  العربیة لالستثمارات

  ٣٫٨٦    ١٨،٨٩٦،٣٠٥  االصولادارة  العربیة

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ل نفس الفترة من العام ملیار جنیھ خال ٣٫٨جنیھ بنھایة مارس، مقابل 
  المصدر: مباشر الماضي.

  بالنصف األول %٤٢أرباح فیصل اإلسالمي المصري تتراجع 

م المالیة المستقلة لبنك فیصل اإلسالمي المصري، عن أظھرت القوائ
 ٤١٫٨ري، تراجع صافي ربح البنك بنسبة النصف األول من العام الجا

مي، في بیان لبورصة بالمائة على أساس سنوي.وأوضح فیصل اإلسال
ملیون جنیھ منذ بدایة  ٧٩١٫٦مصر، الیوم، أنھ سجل صافي ربح بلغ 

ً خالل  ١٫٣٦، مقابل ینایر حتى نھایة یونیو الماضي ملیار جنیھ أرباحا
ً خالل الستة نفس الفترة من العام الماضي.وتراجع إیر ادات البنك ھامشیا
جنیھ بنھایة یونیو  ملیار ٤٫٥٢أشھر األولى من العام الجاري لتسجل 

ملیار جنیھ خالل نفس الربع من  ٤٫٥٥الماضي، مقابل إیرادات بلغت 
السالمي المصري، صافي ربح بلغ العام الماضي.وحقق بنك فیصل ا

ارس الماضي، مقابل ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة م ٤٨٣٫٥٣
ار إلى أن ملیار جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.یش ١٫٠٤

 ٢٫٥٦، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ خالل  ٢٫٧٨البنك سجل صافي ربح بلغ 
مع األخذ في االعتبار حقوق  ،٢٠١٨ملیار جنیھ خالل العام السابق لھ 

عام الماضي لیصل إلى االقلیة.وارتفع صافي دخل البنك من العائد خالل ال
 .٢٠١٨ل ملیار جنیھ خال ٣٫٩٥٧، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ٤٫٤

  المصدر: مباشر

  مساھمو لیفت سالب مصر یرجئون مناقشة القیمة العادلة

لمصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة ا
عمال المعروض على سالب مصر)، على إرجاء مناقشة بنود جدول األ

حد، إن الجمعیة العامة.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم األ
ذلك لحین انتھاء الھیئة العامة للرقابة المالیة من فحص دراسات القیم 

الیین المعدین لھا.وكان من المقرر أن العادلة بالتنسیق مع المستشاریین الم
دلة لسھم شركة الوفاء لالستثمار تناقش الجمعیة اعتماد دراسة القیمة العا

لمالیة، ودراسة القیمة السیاحي المعدة من شركة سولیوشن لالستشارات ا
العادلة لسھم لیفت سالب مصر المعدة من شركة كاسل لالستشارات 

ألف سھم  ٢٥٥٫٧٦عیة الموافقة على شراء المالیة.كما كانت ستناقش الجم
ة الوفاء لالستثمار السیاحي بالمائة من رأسمال شرك ٨٥٫٢٥تمثل نسبة 

ً للسھم الواحد،  ٣٧٠المملوكة لشركة الفرسان للتنمیة العقاریة بسعر  جنیھا
ملیون جنیھ.وطلبت الھیئة العامة للرقابة  ٩٤٫٦٣وبقیمة إجمالیة للصفقة 

س الماضي تعدیل دراسة القیمة العادلة لسھم شركة المالیة، یوم الخمی
معدة بواسطة شركة سولیوشن لالستشارات الوفاء لالستثمار السیاحي وال

مع معاییر التقییم المالي للمنشأت  المالیة في األوراق المالیة، حتى تتوافق
.وقالت الھیئة، إن ٢٠١٧لسنة  ١الصادرة بقرار مجلس إدارة الھیئة رقم 

إعداد راسة القیمة العادلة لشركة المصریة لتطویر صناعة الغرض من 
شركة كاسل لالستشارت المالیة، ھو زیادة رأسمال البناء المعدة بواسطة 

ا ولیست لغرض االستحواذ على أسھم الشركة النقدیة والجاري تنفیذھ
شركة الوفاء لالستثمار السیاحیة.وأوضحت الھیئة، أنھ تم إرسال مجموعة 

ات على دراسة القیمة العادلة لشركة المصریة لتطویر صناعة من المالحظ
ً بلغت البناء، إلى المستشا  ١٫٣٤ر المالي المستقل.وحققت الشركة أرباحا

ھر المنتھیة في مارس الماضي، مقابل أرباح ملیون جنیھ خالل الثالثة أش
.وارتفعت إیرادات ٢٠١٩ألف جنیھ في الفترة المقارنة من  ٢٤٥٫٦بلغت 
ملیون جنیھ، مقابل  ٨٫٤١ة خالل الربع األول من العام الجاري إلى الشرك

  المصدر: مباشر ملیون جنیھ بالفترة المقارنة قبل عام. ١٫٢٩ إیرادات بلغت

ـ التجاري الدولي ترتفع لـ ملیار  ٤٫٦٠محفظة البطاقات االئتمانیة ل
   ٢٠٢٠جنیھ نھایة یونیو 

 -بلغت إجمالي محفظة بطاقات االئتمان لـ البنك التجاري الدولي
، ٢٠٢٠یة یونیو ملیار جنیھ بنھا ٤٫٦٠٧) نحو COMIمصر (
ت ، وفقا لـ اموال الغد.وارتفع٢٠١٩لیار جنیھ بنھایة م ٤٫٢٦مقابل 

 ٣١٫٢٨٠إجمالى تمویالت األفراد بالبنك التجاري الدولي لتسجل 
ملیار  ٢٧٫٢٧٦، مقابل ٢٠٢٠ملیار جنیھ بنھایة النصف األول من 

 .وكشفت القوائم المالیة المستقلة للبنك ان إجمالي٢٠١٩جنیھ بنھایة 
ملیار جنیھ بنھایة  ٢٣٫٥٥محفظة القرض الشخصیة سجلت نحو 

.وسجلت ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ٢٠٫٢١٩، مقابل ٢٠٢٠یونیو ،
ملیار جنیھ بنھایة یونیو  ١٫٦٦محفظة التمویل العقارى بالبنك نحو 

.وسجلت الحسابات ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ١٫٣٣، مقابل ٢٠٢٠
، مقابل ٢٠٢٠جنیھ بنھایة یونیو  ملیار ١٫٣٨الجاریة المدینة نحو 

بنك لتسجل .وارتفعت ودائع ال٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ١٫٤٦
 ٣٠٤٫٤، مقابل نحو ٢٠٢٠ملیار جنیھ بنھایة یونیو  ٣٢٠٫١٤٦

ملیار  ١٥٫٦، بارتفاع بنحو ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر 
جنیھ.وأظھرت قائمة المركز المالي المجمعة أن محفظة وتسھیالت 

، ٢٠٢٠ملیار جنیھ بنھایة یونیو  ١٢٠٫٠٣٠الء ارتفعت إلى العم
.وارتفعت ٢٠١٩یھ بنھایة دیسمبر ملیار جن ١١٩٫٣٢١مقابل 

ملیار جنیھ  ٤٠٠٫٠٥٠إجمالي أصول البنك التجاري الدولي لتسجل 
   .٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ٣٨٦٫٧، مقابل ٢٠٢٠بنھایة یونیو 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩ممفیس لألدویة تتحول للربحیة خالل 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة ممفیس لألدویة والصناعات 

، تحولھا للریحیة على ٢٠٢٠-٢٠١٩الكیماویة، خالل العام المالي 
أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم 

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من  ١٢٫٤األحد، أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ  ٢٥٫٣٨بل خسائر بلغت یولیو إلى یونیو الماضي، مقا
مجلس اإلدارة تأجیل المذكرة المقدمة في العام المالي السابق.وقرر 

بشأن خطات الشركة القابضة لسداد حصة الشركة إلى الشركة 
ً للعقود المبرمة.وقرر المجلس تعیین محمد محمود  القابضة طبقا

ً للمذكرة المعروضة ع لى علي لشغل وظیفة مستشار مالي طبقا
ركة المجلس وخطاب الشركة القابضة بالموافقة بالتعیین.وحققت الش

ً المنتھیة في مایو  ١١خالل الـ ً خالل الفترة من  ٢٠٢٠شھرا أرباحا
ملیون جنیھ، مقابل خسائر  ٥٫٨١یولیو حتى مایو الماضي بقیمة 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ١٥٫٩٣قدرھا 
ملیون  ٤٥٦٫٤ركة إیرادات خالل الفترة بنحو الماضي.وسجلت الش

لیون جنیھ إیرادات في الفترة المقارنة من م ٣٥٥٫٨جنیھ مقابل 
  المصدر: مباشر العام المالي الماضي.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
الصناعة المصریة تنفي فرض رسوم إغراق نھائیة على واردات السجاد 

   المیكانیكي من تركیا
وزیرة إلعالمي لوزارة التجارة والصناعة، صدور قرار من مركز انفى ال

، ٢٠٢٠لسنة  ٦١٨التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 
والخاص بفرض رسوم إغراق نھائیة على الواردات المغرقة من صنف 
السجاد المیكانیكي وأغطیة األرضیات المصنعة من مواد النسیج التركیبیة 

سنوات.وأكد المركز في  ٥المصدرة من دولة تركیا لمدة  ذات منشأ أو
یان صادر الیوم األحد، عدم صدور قرار في ھذا الشأن خاصة وأن ب

ً بالموافقة على بدء  الوزیرة قد أصدرت مطلع شھر یولیو الجاري قرارا
إجراءات تحقیق مكافحة اإلغراق ضد الواردات من ھذا الصنف، ومن ثم 

ثلة في قطاع المعالجات التجاریة في اتخاذ بدأت سلطة التحقیق مم
متعلقة ببدء التحقیق.وأوضح إبراھیم السجیني رئیس قطاع اإلجراءات ال

المعالجات التجاریة، أن آلیة فرض رسوم على أي منتج تخضع إلجراءات 
ً إلقرار ما إذا كان سیتم فرض رسوم  ودراسات مستفیضة قد تستغرق عاما

صدور موافقة السیدة وزیرة التجارة  من عدمھ.وأشار إلى أنھ منذ
جراءات التحقیق مطلع الشھر الجاري فقد قام القطاع والصناعة على بدء إ

بإخطار منظمة التجارة العالمیة ببدء إجراءات التحقیق والمتمثلة في إرسال 
قوائم األسئلة إلى األطراف المعنیة، وإجراء زیارات تحقق میدانیة 

ن البیانات المقدمة في ردھا على قوائم األسئلة لألطراف المعنیة للتحقق م
ً عن إتاحة الفرصة لكافة األطراف إلبداء قبل اتخ اذ القرار النھائي، فضال

ً لآللیة التي حددھا القانون الدولي والتشریع المحلي  وجھات نظرھا وفقا
    المصدر: مباشر في ھذا الصدد.

ً بشأن مبادرة إنھاء نزاعات الممولین  المركزي المصري یصدر توضیحا
   مع الضرائب

المركزي المصري، إن إعمال مبادرة الحكومة المصریة إلنھاء قال البنك 
نزاعات الممولین مع مصلحة الضرائب المصریة تشمل رفع الحجز 
الضریبي عن الممول.وأشار المركزي في بیان صادر الیوم، إلى أن 

ً المبادرة تشمل رفع الحجز الضریبي عن الممول سواء  ً طبیعیا كان شخصا
ً كان ً أیا من قیمة  %١نشاطھ، وذلك حال قیامھ بسداد نسبة  أو اعتباریا

الضریبة المتنازع علیھا إذا كان الربط لعدم الطعن، على أن یتم فتح باب 
الطعن للممول مرة أخرى.ولفت البیان إلى أنھ إذا كانت قیمة الضرائب 

ن اللجنة المختصة "لجنة المطلوبة واجبة األداء بناءً على قرارات م
عن، لجنة إنھاء المنازعات المصریة، لجنة إعادة النظر داخلیة، لجنة الط

من قیمة  %٥في الربط النھائي"، أو صدور حكم محكمة فیتم سداد نسبة 
بالمائة على فترة  ٩٥الضریبة المحجوز بھا وتقسیط باقي القیمة نسبة الـ

لتنبیھ على المختصین ال تقل عن سنتین.وأكد المركزي ضرورة ا
ً بالمصارف التخاذ الال زم نحو إخطار كافة العمالء المحجوزة ضریبیا

     المصدر: مباشر على أموالھم طرف البنك.

الضرائب المصریة تؤكد عدم فرض ضریبة دمغة جدیدة على خطوط 
   التلیفون المحمول

 أكد رضا عبدالقادر رئیس مصلحة الضرائب المصریة، أنھ لم یتم فرض
ً لقانون الدمغة رقم ضریبة دمغة جدیدة على خطوط التلیفون الم حمول وفقا

.وأضاف عبدالقادر في بیان صادر الیوم األحد، لكن تم ٢٠٠٦لسنة  ١٤٣
ً للقانون رقم  ، ٢٠٢٠لسنة  ٨٣زیادة طابع رسم تنمیة الموارد المالیة وفقا
وش والتي قر ١٠حیث تم زیادة طابع رسم تنمیة الموارد المالیة من فئة 

  
جالینا القابضة تتعاقد مع رینیسانس كابیتال للطرح بالبورصة وزیادة 

  رأسمالھا لملیار جنیھ 
 –جالینا القابضة  –العامة تعاقدت الشركة المصریة البریطانیة للتنمیة 

مع بنك االستثمار رینیسانس كابیتال لتولى مھمة إعداد دراسة تفصیلیة، 
تستھدف البحث عن الخیار االستثمارى األفضل لزیادة رأس المال، 
وتسویقھا أمام المستثمرین اإلستراتیجیین.وقال عبد الواحد سلیمان، 

، إنھا »المال«ئیس مجلس إدارة الشركة، فى تصریحات خاصة لـر
ملیون جنیھ،  ٨٠٠إلى  ٦٠٠تسعى لزیادة رأسمالھا بمبلغ یتراوح بین 

ا، فى إطار سعیھا لضخ استثمارات أكبر  لیصل إلى ملیار جنیھ تقریبً
بمجال تصنیع بدائل اللحوم والخضروات والفواكھة المركزة.وأوضح 

ترة تستھدف الطرح بالبورصة الرئیسیة خالل الف» جالینا القابضة«أن 
ا عقب استقرار األوضاع الصحیة واالقتصادیة التى  ً المقبلة، وتحدید

ا إلى أن  ً ستدرس » رینیسانس كابیتال«تأثرت بجائحة كورونا، مشیر
الطریقة المناسبة لإلكتتاب فى األسھم، وتحدید الحصة المستھدف 

ك االستثمار من خطة المرحلة طرحھا.وتوقع سلیمان أن ینتھى بن
تضمن تحدید الخیارات االستثماریة المناسبة، وتفاصیل المقبلة التى ت

الطرح بالبورصة بنھایة الربع الثالث من العام الجاري، على أن یتم 
تنفیذ الطرح فى العام المقبل.فى سیاق أخر أعلن سلیمان أن شركتھ 

ملیون جنیھ لتمویل  ٢٥اتفقت مع بنك اإلسكندریة على اقتراض نحو 
ا إلى أن بناء محطة طاقة شمسیة،  ً من  ١٠ستمول %» جالینا«مشیر

كشفت فى وقت سابق » المال«التكلفة من مواردھا الذاتیة.وكانت 
إنشاء محطة طاقة شمسیة بالمنطقة الصناعیة » جالینا«اعتزام 

بمحافظة اإلسكندریة، إلنتاج وتولید الكھرباء بھدف خفض تكلفة فاتورة 
لمتبقیة للدولة.وأوضح الطاقة بمصانعھا، باإلضافة لبیع الكھرباء ا

سلیمان أن شركتھ نجحت فى الحصول على موافقة البنك األوروبى 
من تكلفة  ١٠، على منحة بنسبة %EBRDللتنمیة وإعادة اإلعمار 

ملیون یورو.وتسعى  ٢٫٥إنشاء محطة الطاقة الشمسیة التى تصل إلى 
 ادة رأسمالھا لیصل إلى ملیار جنیھ، من خاللالقابضة لزی» جالینا«

مشاركة مستثمرین إستراتیجیین، وھى تمتلك شركتین ھما جالینا 
ملیون جنیھ،  ٢٤٠للخضراوات والفواكھ المجمدة برأسمال قدره 

ملیون جنیھ، وتعمل فى  ١٢٠وجالینا إلنتاج مركزات الفواكھ برأسمال 
افة إلى نشاط تصنیع نشاط الخضراوات والفواكھ المجمدة، باإلض

لذكر كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق مركزات الفواكھ.جدیر با
ملیون جنیھ  ٥٥أنھا تتفاوض مع البنك األھلي المصري القتراض نحو 

لضخھا في تمویل مصنع جدید لمركزات الفواكھ.وقال د.عبد الواحد 
س ، إن جالینا قامت بتأسی»المال«سلیمان، رئیس مجلس اإلدارة لـ

الفواكھ، برأسمال قدره شركة تابعة تحت مسمى جالینا مصر لمركزات 
ملیون جنیھ، لتمتلك المصنع الجدید المزمع إنشاؤه.وأشار إلى أن  ٤٢

الشركة أنھت التراخیص والموافقات الالزمة إلنشاءات المصنع التي 
ا. ٩٠ستتكلف نحو    المصدر: المالملیون جنیھ تقریبً

  یجیة خاصة للربط الكھربائي مع دول العالموزیر: مصر لدیھا استرات

كد محمد شاكر وزیر الكھرباء والطاقة المتجددة، أن مصر لدیھا أ
استراتیجیة خاصة بالربط الكھربائي مع دول الجوار وعدد من دول 
العالم.وقال شاكر، الیوم األحد، إن مصر محور لربط الكھرباء بین 

ً أن أفریقیا بھا طاقة متجدة الدول العربیة واألفریقیة والعالم، مؤك دا
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.جاء ذلك ھائلة، ونعم ل على االستفادة، وفقا



 

 

، وبالتالي أصبح االشتراك السنوي جنیھ ٢إلى  ١٩٨٤تم إقرارھا عام 
ً من  ٨لخط التلیفون  ً بدال جنیھات، ویتم تحصیلھا بواقع  ٦جنیھات سنویا

ً عن كل خط تلیفون، وذلك بالخصم من قیمة كارت الشحن  ٦٨ ً شھریا قرشا
یق أحكام لكل خط تلیفون.وشددت على أن ھذه الزیادة ال ترجع إلى تطب

 ٢٠٠٦لسنة  ١٤٣عدل بالقانون والم ١٩٨٠لسنة  ١١١القانون رقم 
لسنة  ٨٣والخاص بضریبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبیق أحكام القانون رقم 

والخاص بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة.أوضح  ٢٠٢٠
قروش  ١٠عبدالقادر، أن طابع رسم تنمیة الموارد المالیة لم یتحرك من فئة 

ما یتعلق بالمعلومات التي .وأھاب بضرورة تحري الدقة فی١٩٨٤منذ عام 
ً على الصالح العام وعدم  یتم تداولھا على مواقع التواصل االجتماعي حفاظا

     المصدر: مباشر إثارة الشائعات.

صندوق النقد: استجابة مصر للوباء كانت سریعة لكن االقتصاد بحاجة 
   لزیادة تنافسیتھ

قالت كریستالینا جورجییفا، مدیر عام صندوق النقد الدولي، إن مصر 
تعاملت بسرعة منذ بدایة الوباء لحمایة المواطنین وبالتالي حمایة 

و قام  االقتصاد، وإن سیاسات البنك المركزي وتحركاتھ كانت سریعة
القاھرة ” أشارت فى حوارھا مع برنامج بتطبیق سیاسات نقدیة مالئمة.

على قناة العربیة الحدث إلى أن مصر أدركت سریعا الحاجة ” االن 
ملیار دوالر كتمویل  ٢٫٨لمساندات إضافیة وتمكن الصندوق من تقدیم 

ملیارات دوالر ضمن اتفاق االستعداد  ٥طارىء باالضافة إلى 
وأكدت أن الحكومة المصریة تستخدم ھذا التمویل بحكمة بغیة ي.االئتمان

تقویة إحتیاطاتھا النقدیة من جھة ومن جھة أخرى كبح معدالت التضخم 
التي كانت في اتجاه متصاعد بشكل خطیر بما ینعكس بالسلب على سعر 

األھم من كل ذلك ما الحظنا ان مصر تقوم بھ بشكل :”وتابعت العملة.
یع الحمایة االجتماعیة فبسبب الوباء أصبح ھناك عدد اكبر صحیح ھو توس

من المواطنین بحاجة للمساعدة خاصة قطاع السیاحة الذي تضرر بشكل 
كبیر وھو مصدر دخل للكثیرین الذین یعیشون علي الدخل الیومي وقد 
خسروا ھذا الدخل .. لكن اإلجراءات التي تم تطبیقھا لتوسیع رقعة الحمایة 

وأوصت الحكومة المصریة بأن تستمر ”.تحقق فوائدھا بالفعلاالجتماعیة 
ً واقول لھم  استمروا “في ھذا الطریق حیث كانت اإلصالحات ناجحة جدا

ورصدت تولیفة من النصائح للفترة القادمة في مقدمتھا ، زیادة ” بھذا 
تنافسیة االقتصاد وضمان إزالة الروتین الحكومي من أمام المشروعات 

یادة شفافیة المؤسسات العامة وإخضاعھا لمسائلة الناشئة، وز
  جریدة البورصةالمصدر: ”.المواطنین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خالل اجتماع لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب، برئاسة النائب 
طلبات إحاطة مقدمة من النواب في حضور  ٧أحمد رسالن، لمناقشة 

كھربائي بین الدول محمد شاكر، منھا ما یتعلق بمشروع الربط ال
ربائي مع السودان، أوضح شاكر أن الربط العربیة.وحول الربط الكھ

میجاوات وفق  ٢٤٠مع السودان تم بالفعل منذ أبریل الماضي بواقع 
احتیاجات األشقاء في السودان في الفترة الحالیة.ولفت إلى أن شبكات 

ً إلى أن میجاوات في المستقبل، مشیر ٥٠٠الربط تم تنفیذھا لیتم ضخ  ا
ة في الشبكة وعرضنا تقدیم خدماتنا الجانب السوداني لدیھ مشكالت فنی

في ذلك.وكشف عن وجود مشروعات للربط الكھربائي مع عدد من 
ً الربط معھا ھي األردن ثم  ً إلى أن أكبر دولة یتم حالیا الدول، الفتا

ً للطاقة المتج ً إلى أن تكون مصر ممرا ددة لیبیا.ونوه بأنھ یسعى دائما
فیذھا في القریب العاجل، وھي خطة واستراتیجیة وضعتھا الدولة لتن

ً أن أزمة كورونا لھا تأثیر كبیر على المشروعات كافة.وأشار  مؤكدا
ً أن  إلى أن مصر تتعاون مع منظمات إفریقیة لتحقیق ھذا الممر، مؤكدا
أفریقیا غنیة بالطاقة المتجددة، ومصر جزء أصیل من القارة 

عض في شف عن مخطط لربطأإفریقیا كلھا مع بعضھا البالسمراء.وك
ً أن العالم بعد نحو  ً من اآلن سیكون  ٢٠الربط الكھربائي، مؤكدا عاما

في ربط كھربائي موحد.وأضاف وزیر الكھرباء أن إفریقیا لدیھا الكثیر 
من وسائل الطاقة المتجددة، وقد تكون مصر صلة الوصل التى تربط 

ً من خالل تقوبین الطاقة األوروبیة  یة واألفریقیة، وسیكون ذلك مفیدا
شبكات الكھرباء.ولفت إلى أن مصر أصبح لدیھا وفرة كبیرة في إنتاج 
الطاقة الكھربائیة، ولدینا قدرات كبیرة للغایة تمكنا من التصدیر لدول 
ً بأن ھناك دراسات تتم اآلن خاصة الربط الكھربائي بین  الجوار، منوھا

  المصدر: مباشر یا.مصر ودول شرق أفریق

  



 

 

  ربیة األخبار العالمیة والع
  البنك المركزي: الصین ستربط بین سوقي السندات لدیھا

قال بنك الشعب الصیني یوم األحد إنھ سیربط بین سوق سندات بین البنوك 
وبورصة السندات في خطوة تھدف إلى توحید أسواق أدوات الدین وتسھیل 

لبنك المركزي في سریان السیاسة النقدیة وإدارة االقتصاد الكلي.أورد ا
أنھ سیسمح للمستثمرین المؤھلین بشراء السندات وبیعھا بصرف بیان 

التحتیة.سوق تداول “ الربط”النظر عن سوق تداولھا عن طریق بنیة 
وتخضع لرقابة البنك المركزي  ١٩٩٧السندات بین البنوك تأسست في 

 وتھیمن علیھا البنوك، وھي أكبر بكثیر من بورصة السندات من حیث
ول.وتخضع بورصة السندات لرقابة اللجنة التنظیمیة أحجام اإلصدار والتدا

لألوراق المالیة وتضم مستثمرین من قبیل شركات السمسرة وصنادیق 
، بلغ إجمالي السندات القائمة في الصین ٢٠١٩االستثمار واألفراد.وبنھایة 

كزي، ملیار دوالر)، بحسب بیانات البنك المر ١٤٣تریلیون یوان ( ٩٩٫١
تریلیون یوان، بما  ٨٦٫٤ت في سوق بین البنوك إلى وتصل قیمة السندا

 ٢٠١٨بالمئة من ذلك اإلجمالي.كان البنك المركزي عمد في  ٨٧٫٢یعادل 
إلى توحید شروط تصنیف السندات في سوقي بین البنوك وبورصة 

  السندات، في خطوة أولى صوب إلغاء الحواجز بین السوقین.

المساعدات للبلدان المتضررة أدوات إضافیة لتقدیم  صندوق النقد یدرس
 من كورونا

قالت كریستالینا جورجیفا مدیرة صندوق النقد الدولي، یوم السبت، إن   
الصندوق یدرس أدوات إضافیة لتوفیر التمویل للدول األشد فقرا في العالم 
وغیرھا من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة فیروس كورونا، وفق 

ورجیفا وزراء المالیة ومحافظي البنوك ذكرتھ رویترز.وأبلغت جما 
المركزیة في دول مجموعة العشرین بأنھ ینبغي علیھم النظر في تمدید 
تجمید مدفوعات خدمة الدیون الرسمیة الثنائیة المقدمة إلى الدول األشد 
فقرا إلى ما بعد نھایة العام، والعمل على تعزیز مشاركة أكبر للقطاع 

ت جورجیفا إن ھناك حاجة إلى التفكیر في ص.وعالوة على ذلك، قالالخا
نظرا لخطورة “ تخفیف عبء الدیون بشكل أكثر شموال للعدید من البلدان”

األزمة وارتفاع مستویات الدیون التي كانت موجودة بالفعل قبل األزمة 
  الحالیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,423.00  -0.05% السعودیة

 DFMGI 2,061.00  0.40%  دبي
 ADI 4,255.00 -0.46% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,993.25  -1.05% الكویت

 BSEX 1,291.16 -0.87% البحرین
 GENERAL 9,317.00 0.06% قطر

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

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  رالمؤش  الدولة
 Dow Jones  26,671.95 -0.23% أمریكا
 S&P 500 3,224.73  0.28% أمریكا
 NASDAQ 10,503.19 0.28% أمریكا

 FTSE 100 6,290.30 0.00% لندن
 DAX 12,919.61  0.35% أمانیا

 Nikkei 225 22,717.48  0.09% الیابان
 %0.73 1,809.70 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.70- 42.84 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.76-  40.28 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.  104.1  %40.8  5.31  شراء  3,366.6  3.77  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %274.6  20.23  شراء  2,933.6  5.4  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.9  6.6 %36.7 9.16  شراء 209.1 6.70  ایجیترانس

  

  م المجانیةتوزیعات االسھجدول 
  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(  العالمیةام.ام جروب للصناعة والتجارة 

 

  (التوزیعات النقدیة) ول الكوبوناتجد
  تاریخ التوزیع  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 ٠٫١٥القسط األول   للبتروكیماویاتسیدى كریر 
  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
  ١٠/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٢٥  الجوھره -العز للسیرامیك و البورسلین 

  ١٣/٠٨/٢٠٢٠  ١٥/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٤١٦٧القسط الثانى قیمتھ   الوطنیة للغاز (ناتجاس)
  ١٧/٠٨/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٣٧٥القسط الثانى   رواد -د السیاحة روا

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

اإلیداع المصریة لمجموعة السالم شھادات   ٢٠/٠٧/٢٠٢٠
  القابضة

  عیةالقاعة الرئیسیة لمجمع میادین الرمایة الدائرى السادس منطقة صبحان الصنا  عادیة

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

  لجیزةا -الدقي  –بمقر الشركة اول ش نادي الصید   غیر عادیة  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  النشا والجلوكوزالمصریة لصناعة   ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
  ة ( فیدیو كونفرانس )بواسطة تقنیات االتصال الحدیث  عادیة  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠

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

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

  الجیزة –العجوزة  –شارع النیل  ١٣٤بالمركز الرئیسى للشركة   غیر عادیة  النیل لحلیج االقطان  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  مھندسون و مقاولون -سامكریت مصر   ٢٩/٠٧/٢٠٢٠
  الجیزة –طریق المنصوریة الھرم  ٨بالعنوان   عادیة

  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  م الشركةاس

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 61.5 -2.29 25.89- 858,311 52,704,836 87.10 51.20 43.47% 
سترن ای -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
11.80 -1.67 21.96- 9,700 115,015 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.03 -1.53 20.08- 509,051 526,482 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.65 -2.75 30.25- 797,254 4,501,391 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 س القابضھھیرم

HRHO 
13.20 1.30 21.24- 1,143,216 14,995,460 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.32 -1.86 43.62- 1,359,325 8,688,005 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.69 -1.05 19.42- 257,287 1,222,395 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
27.00 -0.07 37.93- 10,990 296,433 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.65 1.32 11.05- 726,327 5,520,575 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.69 -2.54 44.42- 6,718,264 18,241,312 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
12.43 -2.89 21.86 72,837 916,873 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.50 0.95 10.53- 148,246 1,245,067 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
13.00 0.00 6.34- - - 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
65.00 -0.87 35.01- 9,301 609,079 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.80 2.86 18.37- 3,149,730 34,546,520 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.32 -3.16 46.38- 16,467,923 22,052,296 3.80 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لتعمیرلالسكان وا

HELI 
5.70 -2.06 75.61- 1,077,328 6,107,868 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.60 -1.93 37.43- 1,292,897 7,274,671 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.26 -0.79 28.15- 10,549,957 13,327,770 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 نیةالمعد

AMOC 
2.15 -4.02 40.61- 2,172,763 4,745,800 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.02 -0.38 46.70- 6,245,659 12,791,269 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.40 -1.16 35.36- 2,865,985 9,647,841 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.40 -5.26 47.57- 2,432,666 13,356,844 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.76 -4.81 43.03- 571,280 2,180,212 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.19 -3.10 22.89- 6,930,713 15,163,236 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.36 -2.42 33.15- 26,196,474 9,563,725 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.30 -2.40 45.83- 4,491,189 5,867,405 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.77 0.27 29.66- 454,999 1,723,305 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.49 -4.34 19.44- 16,529,956 8,246,932 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.26 -4.49 28.06- 52,065,015 68,677,464 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة یرذا التقربھ 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 بریمییر أیةشركة  تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم اإذ ، 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 المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

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

 

 

 

 االتصالمسؤولي 
  

  ادارة البحوث

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


