
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

٢١/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,380.45 0.97% -20.37% 500,034,816 156,862,081 282,127,834,866مؤشر (

 EGX 50(  1,755.83 1.64% -18.32% 868,373,376 286,291,094 358,940,730,836مؤشر (
 EGX 70(  1,445.99 2.60%  13.19% 490,307,104 176,712,666 171,822,486,215مؤشر (
 EGX 100(  2,223.74 0.00% 28.75% 990,341,888 333,574,747 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  رامیدا: الدواء المصریة قررت بیع عقار أنفیزیرام لعالج

ا  ١٢٦٠كورونا بسعر    جنیھً
  ا من جولدن كوست   تارجیت لالستثمار العقاري تتخارج كلیً
  خالل النصف األول %٩٣خسائر إیجي ستون تتراجع  
  أشھر ٩في  %١٠أرباح المھندس للتأمین ترتفع  
  ُعلن إصدار سندات توریق لشركات تابعة بقیمة رایة القابضة ت

  ملیون جنیھ ٥٦٢
  تأجیل دعوى تابعة لـ"أرابیا إنفستمنتس" ضد بیجو الفرنسیة

  سبتمبر  ٢٧إلى 
  من رواتب الموظفین في  %١البرلمان یوافق نھائیا على خصم

جمیع قطاعات الدولة بالقطاعین العام والخاص لمواجھة 
  " ١٩-فیدتداعیات "كو

  ملیارات من المستحقات المتأخرة  ٦الحكومة تصرف
ملیارات جنیھ  ٧.. وتخصص ٢٠٢٠/٢٠١٩للمصدرین في 

  للعام المالي الحالي 
  ملیار جنیھ في  ٣٨٩٫١عجز الموازنة العامة لمصر یسجل

  شھراً  ١١
  الحكومة تناقش خطط تطویر صناعة الغزل والنسیج  
  ..اإلعالن عن تفاصیل مبادرة دعم االستھالك خالل أسبوع

  والبدء بالسلع المعمرة
  مسؤول ببنك إنجلترا: االقتصاد البریطاني استعاد نصف فاقد

  اإلنتاج الذي أثاره كورونا 
  خالل یونیو  %٢انكماش أسعار المنتجین في ألمانیا  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٧  ٤١  ١٣٦  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
رامیدا: الدواء المصریة قررت بیع عقار أنفیزیرام لعالج كورونا بسعر 

ا  ١٢٦٠   جنیھً
أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات 

) إن ھیئة الدواء المصریة قررت بیع RMDA»(رامیدا«التشخیصیة 
ا للعبوة التي تحتوي ١٢٦٠بسعر  ١٩-عقار أنفیزیرام لعالج كوفید  جنیھً

ا، كما حددت سعر بیع ریمیدسیفیر عند  ٤٠على  ا،  ٦٨٠قرصً جنیھً
وأعلنت شركة رامیدا الشھر الماضي أنھا تعتزم البدء في تصنیع عقار 
أنفیزیرام.على صعید نتائج أعمال الشركة، تجدر اإلشارة إلى أنھا قد 

، ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩أعلنت عن القوائم المالیة للفترة من 
جینھ.في  ٨١،٦٧٩،٧١٦ت النتائج تحقیق صافي ربح مجمعحیث أظھر

جنیھ خالل الفترة من  ١٢٨،٧٨٢،٣٩٦مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح 
.وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة ٣١/١٢/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩صافي ربح غیر مجمع عن الفترة من 
ح بلغ جنیھ، نظیر صافي رب ٨٢،٩٨٤،٨٤٧، قدره  ٣١/١٢/٢٠١٩

جنیھ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي  ١٢٨،٧٢٨،٨٣٢
خط إنتاج وثالثة مصانع  ٢٠وتملك  ١٩٩٤السابق.تأسست رامیدا في عام 
ً في  ٩٧مستقلة بالكامل، وتقوم بتسویق  مجاالت  ٦وتعمل في  ٢٠١٨منتجا

عالجیة وتقوم بالتصدیر إلى ست دول.وشركة جرافیل انفیستینج لیمتید 
سسة في جزر العذراء البریطانیة ھي مالك الشركة.كانت الھیئة العامة المؤ

للرقابة المالیة، وافقت على نشر نشرة الطرح الخاصة بشركة العاشر من 
في ” رامیدا“رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات تشخیصیة 

البورصة المصریة.وصدقت الھیئة على نشرة الطرح بغرض بیع حد 
من أسھم رأسمال الشركة  %٦٠ن سھم وبنسبة حتى ملیو ٣٧٦٫٦أقصى 

  عن طریق الطرح في السوق الثانوي.

ا من جولدن كوست    تارجیت لالستثمار العقاري تتخارج كلیً

)،عن قیام GOCOأعلنت شركة جولدن كوست لالستثمار السیاحي (
العمیل تارجیت لالستثمار العقاري والتنمیة واالستصالح الزراعي 

سھم من  ٨٧٠،٠٠٠احیة ببیع كامل حصتھا التي تبلغ عدد والتنمیة السی
جنیھ.والجدیر  ٨،٦٨٢،٦٠٠أسھم الشركة، وذلك في صفقة بلغت قیمتھا 

، %٥،٠٧٢٢بالذكر أن نسبة العمیل المشار إلیھ قبل تنفیذ الصفقة كانت 
جنیھ.وحول نتائج أعمال الشركة غیر المدققة  ٩٫٩٨حیث كان سعر السھم 

، أظھرت تحقیق صافي ربح ٣١/١٢/٢٠١٩المنتھیة في  عن السنة المالیة
ملیون جنیھ  ١٧٫١٣٩ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ١٣٫٠٩٨بلغ 

.جولدن %٢٣٫٥٨عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 
كوست السخنة لالستثمار السیاحي (المعروفة باسم: جولدن كوست) ھي 

، تعمل شركة ٢٠١٣مصریة منذ ینایر شركة عامة مدرجة في البورصة ال
جولدن كوست ضمن قطاع خدمات المستھلك مع التركیز على الفنادق 
والمنتجعات وخطوط الرحالت البحریة، یقع مقر شركة جولدن كوست 

  .٢٠٠٤في القاھرة، مصر، وقد تم تأسیسھا في یولیو 

  خالل النصف األول %٩٣خسائر إیجي ستون تتراجع 

كشفت القوائم المالیة لشركة مصر انتركوننتال لصناعة الجرانیت والرخام 
 ٢٠٢٠ایجى ستون، عن تراجع خسائر  الشركة خالل النصف األول من -

بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  ٩٣٫٣بنسبة 
ألف  ٦٥٫٩لبورصة مصر، الیوم االثتین، أنھا سجلت صافي خسارة بلغ 

ألف جنیھ  ٩٨٤یة ینایر حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل جنیھ منذ بدا

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

   ١٠٫٠٠    ١٠٫٠١  القاھرة للخدمات التعلیمیة
   ١٠٫٠٠    ٣٫٣٠  شركة أودن لالستثمارات المالیة

  ٩٫٩٨    ١٤٫٦٥  االلومنیوم العربیة
  ٩٫٩١    ١٤٫٠٩  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة

  ٩٫٩٠    ٨٫٤٤  الرواد

 

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

 -٩٫٧٦    ٤٫٤٤   سوھاج الوطنیة
 -٩٫٥٢    ٤٫٧٥  جولدن تكس

 -٩٫٠٩    ٠٫٢٠  الخلیج لالستثمارات العربیة
 -٨٫٤٩    ١٧٫٣٥   أورانج

 -٦٫٤٤    ٨٢٫٥١  مطاحن وسط وغرب الدلتا

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالقسعر   قیمة التداول  السھم

  ٤٫٠٨    ١٢٢،١٨٨،٤١٦  سي اي كابیتال القابضة
  ٦٢٫٩٨    ١١٥،٨٥٨،٢٢٤  البنك التجاري الدولي
  ٢٫٠٤    ٥٧،٨٦٧،٧٨٠  العربیة لحلیج األقطان

  ٢٫٦٨    ٥٥،٤٧٤،٦٦٤  الحدید والصلب المصریة
  ١١٫٨٩    ٥٤،٥٧٨،٥٢٤  ایسترن كومباني

  

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

  ٠٫٥٥    ٣٦،٨٣٨،٠٣٧  بورتو القابضة
  ٤٫٠٨    ٣٠،٥٣٣،٩٥٢  سي اي كابیتال القابضة
  ٢٫٠٤    ٢٨،٥٣٦،٧٥٥  العربیة لحلیج األقطان
  ٠٫٣٢    ٢٥،٥٦٩،٦٥٤  العربیة لالستثمارات

  ٢٫٦٨    ٢١،٥١٤،١٤٧  الحدید والصلب المصریة

   خمس قطاعات من حیث قیمة التداولأكبر 
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صافي خسارة خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات 
، حیث سجلت ملیون جنیھ بنھایة ٢٠٢٠الشركة خالل النصف األول من 

ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٦٤٥٫٧٥یونیو الماضي، مقابل 
، صافي خسائر بلغت ٢٠٢٠لربع األول من الماضي.وحققت الشركة عن ا

ألف جنیھ منذ بدایة ینایر/كانون الثاني حتى نھایة مارس/أذار  ٢٦
ألف جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العام  ٥٧٣٫٠١الماضي، مقابل 

ألف  ٦٦٧٫٥الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة حیث سجلت 
  .٢٠١٩یھ خالل نفس الربع من ألف جن  ٣٤٤٫٦جنیھ بنھایة مارس، مقابل 

  أشھر ٩في  %١٠أرباح المھندس للتأمین ترتفع 
أشھر  ٩أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة المھندس للتأمین، عن أول 

بالمائة، على  ١٠من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 
لیوم أساس سنوي.وأوضحت المھندس للتأمین في بیان لبورصة مصر، ا

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى  ١١٢٫٠٣أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس  ١٠١٫٤٦نھایة مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

الفترة من العام المالي الماضي.وارتفع إجمالي فائض النشاط التأمیني 
ملیون جنیھ بنھایة  ١٣٠٫٤للشركة خالل التسعة أشھر حیث سجلت 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ١١٥٫٣٩ابل مارس، مق
الماضي.وأشارت الشركة إلى أن النمو في األرباح یرجع إلى زیادة 

 ٤٤٦٫١٧ملیون جنیھ، مقابل  ٤٦٩٫٠٣األقساط المباشرة، حیث بلغت 
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة باإلضافة إلى نمو صافي الدخل من 

ملیون  ١٧٢٫٤١لیون جنیھ، مقابل م ١٨٦٫٥٦االستثمارات حیث بلغت 
ملیون  ٧٢٫٣٦جنیھ.یشار إلى أن المھندس للتأمین سجلت صافي ربح بلغ 

ً  ٦٣٫٠٩جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة دیسمبر، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفع فائض النشاط التأمیني 

 ٨٧٫٥٧العام المالي الجاري لتسجل  للشركة خالل النصف األول من
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ٧٤٫٤ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل 

  المصدر: مباشرالعام المالي الماضي.

 ٢٧تأجیل دعوى تابعة لـ"أرابیا إنفستمنتس" ضد بیجو الفرنسیة إلى 
   سبتمبر

وى المقامة من قالت شركة أرابیا انفستمنتس ھولدنج، إنھ تم تأجیل الدع
ضد بیجو أوتوموبیل الفرنسیة  -التابعة-القاھرة للتنمیة وصناعة السیارات 

.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧إلى یوم 
الیوم االثنین، أن التأجیل یأتي لتنفیذ حكم االستجواب واالطالع.وكانت 

ملیون یورو  ١٥٠الشركة رفعت دعوى قضائیة للمطالبة بتعویض قیمتھ 
من بیجو العالمیة.وعیّنت الشركة أحد المكاتب القانونیة المختصة التخاذ 
جمیع اإلجراءات القانونیة الالزمة لتحقیق صالح الشركة والحصول على حقوقھا 
بعد انسحاب "بیجو" من التعاقد معھا، كما یتولى أشرف یحیى المحامي بالنقض 

، ٢٠١٩اتخاذ اإلجراءات القانونیة.وفي یولیو قیادة فریق الدفاع القانوني المكلف ب
قالت العربیة لالستثمارات والتنمیة القابضة لالستثمارات المالیة، إن المحكمة 
االقتصادیة قضت في دعوتھا ضد بیجو أوتوموبیل بعدم االختصاص 

ً.وحققت أرابیا خالل الربع األول من العام الجاري  صافي ربح بلغ   ٩٫٢٢نوعیا
ملیون جنیھ  ٢٢٫١٣منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل ملیون جنیھ 

أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 
ملیون  ٢١٢٫٩٥األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الثالثة أشھر لتسجل 

العام ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ٣٢٩٫٨٣جنیھ بنھایة مارس، مقابل 
الماضي.وعلى صعید القوائم المستقلة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خالل 

ألف جنیھ خسائر بنھایة مارس، مقابل خسائر بلغت  ٤٥١٫٨٨الربع األول لتسجل 
  المصدر: مباشر ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي. ٦٫٥٢

ُعلن إصدار سندات توریق لشركات تابعة بقیمة  رایة القابضة ت
  ملیون جنیھ ٥٦٢

أعلنت شركة رایة القابضة لالستثمارات المالیة، إصدار سندات 
توریق لبعض الشركات التابعة وھي رایة لإللكترونیات، وأمان 

المشروعات متناھیة الصغر.وقالت للخدمات المالیة، وأمان لتمویل 
الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، إن القیمة اإلجمالیة 

ملیون جنیھ، وذلك في إطار اإلصدار الرابع  ٥٦٢٫١للسندات تبلغ 
لشركة كابیتال للتوریق.وأضافت الشركة، أنھ تم إصدار السندات 

مضمونة  من خالل متحصالت وحقوق مالیة ومستحقات آجلة الدفع
بضمانات مختلفة من قبل الشركات الثالث.وقدم البنك التجاري 
الدولي مصر، االستشارات المالیة للصفقة، باإلضافة إلى االشتراك 
في تغطیة االكتتاب الخاص بعملیة التوریق مع البنك األھلي 
المصري وبنك مصر وشركة مصر كابیتال وبنك التجاري وفا 

مكتب الدریتي وشركاه االستشارات  مصر وبنك قناة السویس.وقدم
القانونیة للصفقة، كما قام مكتب المتحدون بأعمال التدقیق المالي 
للصفقة، إلى جانب قیام شركة ماریس بخدمات التقییم االئتماني 

منھا قصیرة األجل  ٣شرائح،  ٤لإلصدار.ویشمل اإلصدار على 
ابعة شھر على التوالي والر ١٢و ٩و  ٦بتواریخ استحقاق بعد 

ً بمتوسط عائد نسبي  ٣٦بتاریخ استحقاق متوسط االجل بعد  شھرا
بالمائة من قیمة  ٣٣٫٧بالمائة.وتمثل الشریحة األولى  ١٠٫٧٩

أشھر، وتمثل  ٦بالمائة وتاریخ استحقاق بعد  ١٠٫٥٣اإلصدار بعائد 
بالمائة  ١٠٫٦٨بالمائة من اإلصدار بعائد  ٢٥الشریحة الثانیة 
ھر، وتمثل الشریحتان الثالثة والرابعة نحو أش ٩وتاریخ استحقاق 

بالمائة  ١٠٫٧٣بالمائة من اإلصدار بعائد  ١٢٫٨بالمائة و ٢٨٫٥
ً حتى  ٣٦و ١٢بالمائة على النوالي و ١١٫٧٣و شھرا

االستحقاق.وأوضحت الشركة، أنھ تم تغطیة االكتتاب في إصدار 
بالمائة.ویشتمل اإلصدار على عقود  ٣٠٠السندات بنسبة تقارب 

ألف عمیل من الشركات الثالث مدعومة بأكثر من  ١٢٤من نحو 
مستند كوصوالت األمانة والشیكات البنكیة  ٨٠٠

ملیون جنیھ خالل  ٦٨٫٨والكمبیاالت.وحققت رایة خسائر بلغت 
ملیون  ٢٦٫٢، مقابل خسائر بلغت ٢٠٢٠الثالثة أشھر األولى من 

عتبار حقوق ، مع األخذ في اال٢٠١٩جنیھ في الفترة المقارنة من 
  ٢٫٣٦األقلیة.وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى

ملیار جنیھ في الفترة  ١٫٩٩ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بقیمة 
  المصدر: مباشر المقارنة من العام الماضي.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
الموظفین في جمیع من رواتب  %١البرلمان یوافق نھائیا على خصم 

-قطاعات الدولة بالقطاعین العام والخاص لمواجھة تداعیات "كوفید
١٩"   

وافق مجلس النواب، خالل جلستھ العامة أمس على مشروع قانون 
المساھمة التكافلیة لمواجھة بعض التداعیات االقتصادیة لتفشي وباء 

ي من صافي دخل العاملین ف %١"، والذي ینص على خصم ١٩-"كوفید
من دخل أصحاب  %٠٫٥جمیع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و

المعاشات شھریا لمدة عام، اعتبارا من األول من یولیو الجاري، وفق 
بوابة األھرام. ویھدف مشروع القانون، والذي وافق علیھ مجلس الوزراء 
في مایو الماضي، للمساعدة في تمویل جھود الدولة الحتواء تفشي الوباء 

ي. ومن المقرر إیداع المبالغ المقتطعة طبقا ألحكام ھذا القانون في العالم
"حساب مواجھة تداعیات األوبئة والكوارث الطبیعیة"، وھو حساب خاص 
لوزارة المالیة ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح لدى البنك المركزي 
المصري. وستخصص لدعم القطاعات االقتصادیة واإلنتاجیة والمنشآت 

كات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالیة للعاملین بتلك والشر
الجھات، إلى جانب صرف المساعدات المالیة والعینیة لألفراد واألسر 
التي یقررھا رئیس الجمھوریة.وأقر البرلمان أیضا بشكل نھائي تعدیالت 
مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، والذي سیمنح البنك 

ات أوسع في اإلشراف على القطاع المصرفي. ویتضمن المركزي سلط
أحكاما من شأنھا حمایة البیانات وخصوصیة العمالء، وأخرى بشأن الدفع 
اإللكتروني وشركات التكنولوجیا المالیة، وتنظیم إصدار وتداول العمالت 
الرقمیة. وكان المجلس قد رفض مقترحا من ھیئة النیابة اإلداریة بإضافة 

إلى مشروع القانون تتیح لھا التحقیق مع موظفي ومسؤولي مادة جدیدة 
البنك المركزى المصري.وأقر المجلس نھائیا أیضا تعدیالت قانوني 
ضریبة الدمغة. وتنص التعدیالت على تخفیض ضریبة الدمغة على 

في األلف،  ٠٫١٥في األلف بدال من  ٠٫١٢٥المتعاملین في البورصة إلى 
ل معاملة بالبورصة یتحملھا البائع المقیم، في األلف من قیمة ك ٠٫٧٥و
في األلف یتحملھا المشتري المقیم. وتنص أیضا على خفض  ٠٫٧٥و

للمقیمین وغیر المقیمین على  %٥الضریبة على توزیعات األرباح إلى 
حد سواء. المزید حول التعدیالت الجدیدة ھنا وھنا.وافق المجلس نھائیا 

الدخل التي تنص على إعفاء األرباح على تعدیالت قانون الضریبة على 
الرأسمالیة الناتجة عن التسویات التى تتم بین شركات قطاع األعمال العام 

من رأسمالھا  %٥١أو الشركات التى تمتلك الدولة فیھا ما ال یقل عن 
   المصدر: إنتربرایزوالبنوك مقابل نقل ملكیة بعض أو كل أراضیھا من الضریبة.

   خطط تطویر صناعة الغزل والنسیجالحكومة تناقش 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئیس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزاریة 
االقتصادیة، عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس، بحضور وزراء الھجرة وشئون 
المصریین بالخارج، والسیاحة واالثار، والقوى العاملة، والتخطیط والتنمیة 

الدولى، والمالیة، وقطاع االعمال، والزراعة واستصالح االقتصادیة، والتعاون 
االراضى، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى عدد 
من الوزارات والجھات.وخالل االجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات 
والتوصیات الخاصة بتطویر صناعة الغزل والنسیج، وذلك فى ضوء أھمیة قطاع 

والنسیج والمالبس الجاھزة لالقتصاد المصرى.وتمت اإلشارة إلى أن تقییم الغزل 
ً فى مجملھ، حیث تمت تجربة  المنظومة الجدیدة إلنتاج وتسویق األقطان یعد إیجابیا
المنظومة الموسم الماضى فى محافظتى الفیوم وبنى سویف، وسیتم ھذا العام 

الجدیدة لتداول وتسویق  إضافة محافظتى البحیرة وكفر الشیخ إلى المنظومة
القطن، خاصة وأن المنظومة نجحت فى ضمان حد أدنى للسعر یحصل علیھ 

  
ملیارات من المستحقات المتأخرة للمصدرین في  ٦الحكومة تصرف 

   جنیھ للعام المالي الحاليملیارات  ٧.. وتخصص ٢٠٢٠/٢٠١٩

ملیارات جنیھ من  ٦صرف صندوق تنمیة الصادرات ما یصل إلى 
شركة خالل العام المالي  ١٦٦٧األعباء التصدیریة المتأخرة لـ 

، وفق بیان لمجلس الوزراء. وخصصت ٢٠٢٠/٢٠١٩الماضي 
ملیارات جنیھ أخرى بموازنة العام المالي الحالي  ٧الحكومة 

لسداد المستحقات المتراكمة للمصدرین منذ عام  ٢٠٢١/٢٠٢٠
.وبدأ الصندوق سداد المستحقات المتأخرة لدیھ للمصدرین ضمن ٢٠١٢

برنامج المساندة التصدیریة القدیم منذ سبتمبر الماضي. ویحق 
من مستحقاتھم نقدا،  %٤٠للمصدرین الحصول على ما یصل إلى 

ن خالل خصم التزاماتھم لدى وزارة على أن یستلموا المبالغ الباقیة م
المالیة بما في ذلك الضرائب والجمارك، أو الحصول على أراض 
صناعیة. وبدأ تنفیذ ھذه السیاسات بالتزامن مع إطالق البرنامج الجدید 

ملیارات جنیھ، والذي یتضمن كذلك  ٦لرد أعباء الصادرات بقیمة 
في وقت سابق  نموذجا مختلطا لدفع المستحقات. وتعھدت الحكومة

لكل مستحق من صندوق تنمیة الصادرات خالل العام  %٣٠بصرف 
  المصدر: إنتربرایز مالیین جنیھ. ٥المالي الحالي بحد أدنى 

   شھراً  ١١ملیار جنیھ في  ٣٨٩٫١عجز الموازنة العامة لمصر یسجل 
أظھرت بیانات وزارة المالیة المصري أن العجز الكلي للموازنة العامة 

 - ٢٠١٩مایو)  –ملیار جنیھ خالل الفترة (یولیو  ٣٨٩٫١لغ للدولة ب
ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٣٢٧٫٦٦، مقابل ٢٠٢٠

الماضي.وأوضحت المالیة في التقریر الشھري الصادر الیوم، أن 
ً المنتھیة في مایو الماضي  ١١العجز الكلي سجل خالل الـ  ٦٫٥شھرا

% من الناتج  ٦٫٢اإلجمالي مقابل ما یعادل % من الناتج المحلي 
المحلي خالل ذات الفترة من العام السابق علیھ.وأشارت الوزارة إلى 

شھرا مقابل  ١١ملیار جنیھ  خالل  ٥١٫٦تحقیق فائض أولي بنحو 
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام السابق علیھ.وقالت  ٥٨٫٢

ملیار  ٧٨٧لتسجل  %٢٫٢ الوزارة إن إجمالي اإلیرادات زاد بنسبة
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي السابق  ٧٧٠جنیھ مقابل 

لتحقق  %٢٫٤لھ.وأضافت أن اإلیرادات الضریبیة انخفضت بنسبة 
ملیار جنیھ، فیما ارتفعت اإلیرادات  ٦١٦٫٣ملیار جنیھ مقابل  ٦٠١٫٤

ر جنیھ خالل ملیا ١٨٥٫٤ملیار جنیھ لتحقق  ٣١٫٧غیر الضریبیة بنحو 
ملیار جنیھ.وأوضحت الوزارة أن  ١٥٣٫٧شھر الدراسة مقارنة مع 

تریلیون  ١٫١لیصل إلى  %٦٫٨إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 
ً مقارنة بـ ١١جنیھ خالل  تریلیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا  ١٫٠٩٦شھرا

من العام المالي السابق لھ.ولفتت التقریر إلى ارتفاع مصروفات األجور 
 ٢٤٣٫٣ملیار جنیھ مقابل  ٢٦٤وتعویضات العاملین بالدولة لتبلغ نحو 

 ٥٥ملیار جنیھ، وزیادة اإلنفاق على شراء السلع والخدمات لیحقق 
ملیار جنیھ، وارتفاع اإلنفاق على شراء األصول  ٥٣ملیار جنیھ مقابل 

 ١١١٫٢ملیار جنیھ مقابل  ١٤٣٫٥غیر المالیة (االستثمارات) لیسجل  
نیھ.وأشار التقریر إلى أن المصروفات على الفوائد صعدت ملیار ج

ملیار جنیھ، فیما تراجع  ٣٨٥٫٨ملیار جنیھ مقابل  ٤٤٠٫٦لتصل إلى 
ملیار جنیھ  ١٩٥٫٨اإلنفاق على الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة لیبلغ 

   المصدر: مباشرملیار جنیھ. ٢٣٧مقابل 



 

 

المزارع، وال یصبح عُرضة الستغالل التجار.وأشار وزیر قطاع األعمال إلى 
ً إلى  ٢٥التطویر الجارى فى منظومة المحالج، حیث تم تقلیص عددھا من  محلجا

ً أنھ من المستھدف ال ١١ ً  ٧وصول بالعدد النھائى إلى فقط، موضحا محالج، علما
بأن كفاءة المحالج المطورة وقدراتھا االستیعابیة تفوق قدرة المحالج القدیمة، وھو 
ما سوف ینعكس بشكل إیجابى على االستراتیجیة التى یجرى تنفیذھا لتطویر 
صناعة الغزل والنسیج فى مصر، كما تمت اإلشارة خالل االجتماع إلى أھمیة 

رار تقییم تجربة زراعة القطن قصیر التیلة حتى نھایة أكتوبر.من ناحیة استم
 ً أخرى، قدمت الدكتورة ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، عرضا
حول خطة الدولة للتعامل مع دینامیكیات سوق عمل ما بعد فیروس 

یتعلق  كورونا.وأشارت إلى أن الخطة ترتكز على عدة محاور من أھمھا ما
بالتدریب المھنى وتحسین المھارات، وذلك من خالل العمل على زیادة برامج 
التعلم والتدریب المھنى عبر اإلنترنت، مراعاة لإلجراءات الوقائیة واالحترازیة 
ً لما یتیحھ ذلك من تحقیق انتشار  الخاصة بالتعامل مع فیروس كورونا، ونظرا

یسھم فى تلبیة احتیاجات أسواق جغرافى أوسع للبرامج التدریبیة، وبما 
ً االھتمام بریادة األعمال، مؤكدة  العمل.وأضافت الوزیرة أن الخطة تتضمن أیضا
على الدور المحورى لمشاریع ریادة األعمال فى توفیر المزید من فرص العمل، 
مع التأكید على أھمیة تقدیم حوافز للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر العاملة 

االقتصاد األخضر واالستثمارات المناخیة الذكیة، إلى جانب المنتجات فى مجاالت 
والخدمات التى تلبى احتیاجات سالسل التورید لألعمال القائمة وخاصة التكتالت 
االقتصادیة، وكذا ما یتعلق بالحلول الرقمیة، والطب عن بعد، واألمن 

ة وشئون المصریین الغذائي.واستعرضت السفیرة نبیلة مكرم، وزیرة الدولة للھجر
التى تم طرحھا نھایة الشھر ” نورت بلدك“بالخارج، نتائج التسجیل فى استمارة 

الماضى عبر الموقع اإللكترونى للوزارة؛ بھدف دمج العمالة المصریة العائدة من 
الخلیج، وتسجیل بیاناتھا وخبراتھا خصوصا الفئة المتضررة من إنھاء عقودھا 

تة إلى أن الوزارة تلقت العدید من الطلبات للتسجیل كورونا، الف“بسبب فیروس 
وأضافت الوزیرة أن الحكومة ستعمل على استیعاب ”. نورت بلدك“فى استمارة 

تلك العمالة فى المشروعات القومیة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التى 
ھیة أعلنت دعمھم من خالل جھاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتنا

الصغر، والمشروعات الصناعیة كثیفة العمالة.واستعرضت الدكتورة رانیا 
المشاط، وزیرة التعاون الدولي، خالل االجتماع، اإلطار االستراتیجى للشراكة 
مع األمم المتحدة الذى یقوم على تدعیم شراكة متعددة األطراف مع شركاء التنمیة، 

لدولیین، والقطاع الخاص والمجتمع والحكومات، وصانعى السیاسات االقتصادیة ا
اتساقا مع أھداف األمم المتحدة  ٢٠٣٠المدنى؛ لتحقیق أجندة التنمیة الوطنیة 

للتنمیة المستدامة. وأشارت المشاط إلى أن ھدف اإلطار االستراتیجى للشراكة مع 
األمم المتحدة ھو دعم الجھود الوطنیة نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

، وقد تمت صیاغتھ ٢٠٣٠رؤیة مصر  –تیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة واالسترا
وفقا ألولویات الدولة المصریة وبناءً على مخرجات المشاورات الوطنیة الواسعة 

محاور  ٤التى نظمتھا وزارة التعاون الدولى. ویرتكز اإلطار االستراتیجى على 
الجتماعیة واالستدامة البیئیة ھى تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة، والعدالة ا

وإدارة الموارد الطبیعیة، وتمكین المرأة، من خالل تنفیذ مشاریع تنمویة وذلك 
لدعم المجاالت والقطاعات ذات األولویة الوطنیة، كتغیر المناخ والحفاظ على 
البیئة وتشجیع االبتكار وریادة األعمال ودعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

ر وتعزیز دور القطاع الخاص ورفع جودة الخدمات االجتماعیة ومتناھیة الصغ
وشبكات األمان والحوكمة ومحاربة الفساد، وتوفیر وظائف الئقة، مع التركیز 
على تمكین الشباب والمرأة وتنمیة المناطق األكثر احتیاجا. كما تطرقت الوزیرة 

ار فیروس للتعاون مع األمم المتحدة لدعم جھود الحكومة فى مواجھة انتش
المستجد، وما ترتب علیھ من تداعیات على الصعید االقتصادى ” كورونا“

واالجتماعى وعلى المنظومة الصحیة، حیث قامت األمم المتحدة بتقدیم عدد من 
المقترحات لدعم المنظومة الصحیة فى مصر، وكذا قامت بمخاطبة منظمة 

” كورونا“أثیر انتشار فیروس األغذیة والزراعة التابعة لھا، إلجراء تقییم سریع لت
على المجال الزراعى واألمن الغذائى فى مصر، باإلضافة إلى عقد عدد من 

  المصدر: جریدة البورصة االجتماعات مع المسئولین المصریین فى ھذا الشأن.

  

خالل أسبوع.. والبدء اإلعالن عن تفاصیل مبادرة دعم االستھالك 
 بالسلع المعمرة

قالت مصادر حكومیة، إنھ من المقرر اإلعالن عن التفاصیل الكاملة 
لمبادرة دعم االستھالك المحلى وآلیاتھا ضمن اإلجراءات المتبعة 
لتخفیف من حدة آثار وباء فیروس كورونا خالل أسبوع.وأضافت 

ء عند إطالق ، أنھ سیتم البد»البورصة«المصادر فى تصریحات لـ
مبادرة االستھالك بالسلع المعمرة ثم السلع الغذائیة ثم السلع المعدنیة 
والھندسیة.وأشارت المبادرة إلى أن المرحلة من المبادرة ستكون مدتھا 

أشھر سیجرى من خاللھا قیاس واختبار السلع التى جرى تطبیقھا  ٣
عامین على فى المرحلة األولى تلیھا مراحل أخرى على أن تمتد لمدة 

غرار المبادرات االقتصادیة التى أطلقھا البنك المركزى المصرى 
لألنشطة االقتصادیة.وأوضحت المصادر، أن وزارة التخطیط والتنمیة 
االقتصادیة ستجرى اإلعالن عن أسماء الشركات التى ستنضم لحزمة 

ملیار جنیھ األسبوع المقبل، حیث  ١٠٠بقیمة » رئاسة الوزراء«تحفیز 
تقدم عدد كبیر من شركات األجھزة اإللكترونیة والكھربائیة، جرى 

وكذلك شركات التمویل التى أرسلت خطابات لالنضمام 
للمبادرة.وذكرت المصادر، أن الشركة التى ستنضم للمبادرة ستقدم 

ً عن % ١٠دعما على منتجاتھا خصم %  ١٠لصالح المستھلك، فضال
ً تتحملھا وزارة المالیة.وأ ً إضافیا ضافت المصادر، أن الدعم سیقدم دعما

ملیون فرد بھدف ضمانھ  ٦٤لمن یحمل البطاقة التموینیة البالغ عددھم 
استفادة مستحقى الدعم، كما سمحت الوزارة بدخول شركات التمویل 
االستھالكى من أجل تقدیم خدمة التقسیط لألفراد غیر القادرین على 

تفاق مع البنك الشراء بالكاش.وأوضحت المصادر، أنھ جارى اال
المركزى والبنوك على وضع سعر فائدة منخفضة لدعم عملیات البیع 
بالتقسیط بفوائد میسر للسلع االستھالكیة.ولفتت المصادر، إلى أن 
ً عن  المبادرة تھدف إلى تحفیز االستھالك ودعم المنتج المحلى، فضال

  البورصةالمصدر: جریدة  تقدیم دعم لمستحقیھ لضمان جودة المعیشة.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
مسؤول ببنك إنجلترا: االقتصاد البریطاني استعاد نصف فاقد اإلنتاج الذي 

   أثاره كورونا

قال آندي ھولدین كبیر الخبراء االقتصادیین في بنك إنجلترا المركزي یوم 
اإلنتاج االثنین إن االقتصاد البریطاني استعاد نحو نصف الفاقد الھائل في 

الذي حدث في مارس وأبریل أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي 
استعدنا ما ”فیروس كورونا.وأبلغ ھولدین أعضاء البرلمان البریطاني 

الذي حدث في مارس  %٢٥یقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 
أن وأضاف ھولدین أنھ یعتقد “.وأبریل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت

تقریبا في األسبوع، استنادا إلى مسوح  %١االقتصاد ینمو اآلن بنسبة 
للشركات وأرقام تقلیدیة بدرجة أقل مثل بیانات لحركة المرور والتنقل.كان 
ھولدین الوحید من بین أعضاء لجنة السیاسة النقدیة التسعة الذي عارض 

أنھ قال إن الشھر الماضي توسیع برنامج بنك إنجلترا لشراء األصول.غیر 
البطالة تتزاید بسرعة وربما تصل اآلن إلى حوالي ستة بالمئة مقابل 

في أحدث البیانات الرسمیة.وأضاف ھولدین أمام لجنة شؤون  %٣٫٩
كان ھناك بعض االنقطاعات في سالسل التورید ”الخزانة بالبرلمان 

ھ وأكد قلق“.المحلیة والعالمیة وھو ما رفع تكالیف بعض السلع والخدمات
من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستویاتھا منذ منتصف ثمانینیات القرن 

تقلل الطلب على عمال  ١٩-الماضي ألن اآلثار الطویلة المدى لكوفید
  المصدر: حابى التجزئة والضیافة.

   خالل یونیو %٢انكماش أسعار المنتجین في ألمانیا 

الماضي على أساس سنوي، ھبطت أسعار المنتجین في ألمانیا خالل شھر 
بفعل تراجع تكالیف السلع الوسیطة وأسعار الطاقة.وكشفت بیانات صادرة 
عن مكتب اإلحصاءات الفیدرالي في ألمانیا، الیوم اإلثنین، أن مؤشر أسعار 

بالمائة في یونیو/حزیران الماضي  ١٫٨المنتجین في البالد تراجع بنسبة 
لمائة في مایو/آیار السابق با ٢٫٢على أساس سنوي، مقابل انخفاض 

لھ.وجاء ھبوط أسعار المنتجین في ألمانیا مع تراجع أسعار الطاقة بنسبة 
بالمائة خالل الشھر الماضي على أساس سنوي، كما تراجعت تكالیف  ٦٫٢

بالمائة بالشھر المنقضي على أساس سنوي.في  ٢٫٥السلع الوسیطة بنسبة 
بالمائة  ٠٫٦لغیر معمرة بنسبة حین ارتفعت أسعار السلع االستھالكیة ا

خالل الشھر المنصرم، كما شھدت السلع الرأسمالیة والسلع االستھالكیة 
بالمائة على الترتیب.أما على أساس  ١٫٥بالمائة و ١٫٢المعمرة زیادة بنحو 

ً خالل الشھر  شھري، لم یشھد مؤشر أسعار المنتجین في ألمانیا تغییرا
بالمائة  ٠٫٤مقارنة مع انخفاض بنحو أشھر من الھبوط،  ٤الماضي بعد 

خالل مایو/آیار من العام الجاري.وكانت تقدیرات المحللین تشیر إلى أن 
 ٠٫٢مؤشر أسعار المنتجین في أكبر اقتصاد أوروبي سوف ینخفض بنحو 

ً بتوقیت  ١٠:٠٩بالمائة خالل الشھر الماضي.وبحلول الساعة  صباحا
بالمائة إلى  ٠٫٢ألمریكي بأكثر من جرینتش، ارتفع الیورو أمام الدوالر ا

  دوالر.  ١٫١٤٥٥مستوى 

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,403.00  0.35% السعودیة

 DFMGI 2,088.00  1.11%  دبي
 ADI 4,239.00 -0.41% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,990.52  -0.05% الكویت

 BSEX 1,293.42 0.17% البحرین
 GENERAL 9,372.00 0.59% قطر

 MASI 10,271.00 -0.09% المغرب
 TUN20 6,579.00 0.43% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,680.87 0.03% أمریكا
 S&P 500 3,251.84  0.84% أمریكا
 NASDAQ 10,767.09 2.51% أمریكا

 FTSE 100 6,296.37 0.56% لندن
 DAX 13,236.18  1.45% أمانیا

 Nikkei 225 22,884.22  0.73% الیابان
 %0.27 1,823.00 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.58 43.53 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.10-  40.77 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.  105.5  %39.0  5.31  شراء  3,411.2  3.82  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %261.3  20.23  شراء  3,042.3  5.6  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  7.3  7.0 %28.8 9.16  شراء 221.9 7.11  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-التمویلي التوفیق للتأجیر  
  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم ) لكل سھم اصلي ٠٫٢٥(  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة

 

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

  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

  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 -رواد السیاحة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

أمام مبنى الرقابة  -ش حسن افالطون  ٦الكائن بالعنوان  –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   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  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
  االتصال الحدیثة ( فیدیو كونفرانس )بواسطة تقنیات   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  لنشر المعلوماتلشركة مصر  

  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  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري 
 الدولي  (مصر)

COMI 63.0 2.56 24.12- 1,853,263 115,858,224 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
11.89 0.25 21.36- 4,619,921 54,578,524 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.05 1.35 18.76- 941,856 970,759 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.60 -0.88 30.86- 3,575,911 20,045,296 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
13.69 4.34 18.32- 1,123,662 15,122,227 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.33 -0.94 43.53- 4,399,963 27,822,442 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.80 1.05 17.53- 1,852,372 8,849,533 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
27.00 0.11 37.93- 14,059 379,749 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.63 0.39 11.28- 3,874,931 29,506,006 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.76 1.47 42.98- 7,736,758 21,230,948 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
12.73 1.11 24.80 338,365 4,256,807 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.40 0.00 11.58- 368,407 3,094,468 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
13.00 0.00 6.34- 1,114,086 14,487,132 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
66.00 0.78 34.01- 878 57,950 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
11.15 1.64 15.72- 2,222,813 24,670,322 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.36 1.57 44.72- 11,728,167 15,744,875 3.80 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
5.98 5.47 74.41- 2,407,958 14,191,364 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.57 -1.07 37.77- 614,277 3,381,586 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.28 1.58 26.89- 6,809,415 8,737,013 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.23 2.29 38.40- 1,216,499 2,670,488 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.10 0.24 44.59- 5,229,691 10,786,147 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.51 4.15 33.27- 2,519,452 8,678,197 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.60 2.00 45.63- 2,692,514 14,906,751 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
4.06 6.28 38.48- 572,019 2,253,845 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD للتنمیةإعمار مصر 
2.20 0.46 22.54- 10,866,566 23,632,232 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.37 1.92 31.49- 21,512,669 7,938,761 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.36 4.14 43.33- 7,657,562 10,238,474 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.82 0.79 28.73- 415,134 1,563,392 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.55 9.82 8.97- 36,838,037 19,466,788 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.28 -2.96 26.69- 11,744,876 14,914,521 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 بریمییر تغییرلـشركة 

 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 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
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