
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٦/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,459.92 -0.93% -19.76% 399,928,128 109,870,436 280,050,886,260مؤشر (

 EGX 50(  1,779.54 0.08% -17.22% 599,843,072 185,396,159 357,968,445,407مؤشر (
 EGX 70(  1,494.47 1.27%  16.99% 410,128,800 141,250,493 173,370,370,115مؤشر (
 EGX 100(  2,287.58 0.00% 32.44% 810,056,960 251,120,929 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 ُقر ق البورصة   ید أسھم زیادة رأسمال بایونیرز القابضةت
  البورصة تقر إضافة نشاط جدید للشرقیة الوطنیة لألمن

  الغذائي
  تابعة لـ"رایة القابضة" تحصل على ترخیص بمزاولة نشاط

  التمویل االستھالكي
  مبدئیة إلنتاج سبأ الدولیة لألدویة تحصل على موافقة

  مستحضر لعالج كورونا
 في النصف  %٦٣قاریة تتراجع ة المصریة العأرباح المجموع

  األول
  أرباح البنك المصري الخلیجي ترتفع ھامشیاً خالل النصف

  األول
 »مصنع بالفیوم  ٦٩٢طرح »: ھیئة التنمیة الصناعیة

  للمستثمرین بتكلفة ملیار جنیھ مارس المقبل 
  ١٠٫٣لتسجل  %٧٫٨البترولیة تتراجع صادرات مصر غیر 

  شھور ٥أول ملیار دوالر خالل 
  مساھمة البنك األوروبي في إصدار سندات المجتمعات

  العمرانیة تأكیدا للثقة باالقتصاد 
  جامع تضع مع مصدري مواد البناء خطة لالرتقاء بصادرات

  القطاع المرحلة المقبلة 
  یسیر » الصلب مصنع«المستشار االقتصادى الصینى : تنفیذ

  » كورونا«ببطء نتیجة 
  كأكبر اقتصاد بالعالم في  الوالیات المتحدةالصین قد تتجاوز

٢٠٢٤   
  واشنطن تأمر بإغالق القنصلیة الصینیة.. وبكین تتعھد

  بإجراءات انتقامیة 
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  الشركات المقیدةأخبار
ُقر قید أسھم زیادة رأسمال بایونیرز القابضة   البورصة ت

وافقت لجنة قید األوراق المالیة، على قید أسھم زیادة رأس المال المصدر 
ملیار جنیھ إلى  ٤،٦٨لالستثمارات المالیة من لشركة بایونیرز القابضة 

ملیون جنیھ.وقالت  ٥٩١،٦بزیادة مقدارھا ملیار جنیھ مصري،  ٥،٢٧
ملیون  ١١٨،٣٢الزیادة وموزعة على عدد البورصة الیوم األربعاء، أن 

جنیھات للسھم الواحد، باإلضافة إلى عالوة  ٥سھم بقیمة اسمیھ قدرھا 
م، مسددة بالكامل من األرصدة الدائنة جنیھ للسھ ٣٫٦٦إصدار قدرھا 

ادلة األسھم دون الخیار النقدي والتي تمت للمساھمین والتي نشأت نتیجة مب
تحواذ على أسھم الشركات من خالل عروض الشراء باالس

التابعة.وأضافت: "على أن تخصص كامل اسھم الزیادة للمساھمین 
عمال حقوق األولویة الرئیسیین ولید محمد زكي، وأوالده القصر، وعدم ا
عالوة اإلصدار إلى  للمساھمین القدامى، وعلى أن یتم ترحیل كامل قیمة

ً لحكم المادة   ١٥٩ن الئحة قانون م ٩٤حساب االحتیاطي القانوني طبقا
".وأوضحت البورصة، أن أسھم الشركة بعد قید أسھم الزیادة ١٩٨١لسنة 

ً من بدایة جل سة تداول یوم األحد ستدرج على قاعدة البیانات اعتبارا
بضة لالستثمارات .وحققت شركة بایونیرز القا٢٠٢٠یولیو  ٢٦الموافق 

ً بلغت  ٢٠٢٠المالیة، خالل الربع األول من  ملیون جنیھ  ٢٧١٫٢٧أرباحا
خالل الثالثة أشھر المنتھیة في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 

عت إیرادات .وتراج٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٤٥٦٫٧٩
ملیار  ٢٫٤بل ملیار جنیھ، مقا ١٫٧األنشطة لدى الشركة خالل الفترة إلى 

ألعمال المستقلة، جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى ا
ملیون  ٣٫٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بقیمة  ١١٨٫٤بلغت أرباح الشركة 

  باشرالمصدر: مجنیھ في الربع األول من العام الماضي.

  البورصة تقر إضافة نشاط جدید للشرقیة الوطنیة لألمن الغذائي
لجنة قید األوراق المالیة الموافقة على قید تعدیل غرض شركة  رتقر

) من النظام ٣الشرقیة الوطنیة لألمن الغذائي في ضوء تعدیل المادة (
 األساسي للشركة.وقالت البورصة في بیان الیوم األربعاء، إنھ سیتم إضافة
نشاط جدید لغرض الشركة یتمثل في "إنشاء وتشغیل محطة خدمات 

لسیارات".وحققت شركة الشرقیة الوطنیة لألمن الغذائي، عن وتموین ا
ملیون جنیھ منذ  ١٫١٧من العام الحالي، صافي خسائر بلغ  الربع األول

ً خالل نفس  ٦٢٧بدایة ینایر حتى نھایة مارس، مقابل  ألف جنیھ أرباحا
العام الماضي.وتراجع صافي مبیعات الشركة خالل الثالثة  الفترة من

ملیون  ١١٫٣٩ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٦٫٧٩ت أشھر حیث سجل
  المصدر: مباشر فترة من العام الماضي.جنیھ خالل نفس ال

تابعة لـ"رایة القابضة" تحصل على ترخیص بمزاولة نشاط التمویل 
  االستھالكي

أعلنت شركة رایة القابضة لالستثمارات المالیة، حصول شركة رایة 
ترخیص بمزاولة نشاط مقدمي التمویل  لإللكترونیات التابعة، على

الیة.جاء ذلك في االستھالكي ضمن أغراضھا من الھیئة العامة للرقابة الم
 ٦٨٫٨بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء.وحققت رایة خسائر بلغت 

، مقابل خسائر بلغت ٢٠٢٠خالل الثالثة أشھر األولى من ملیون جنیھ 
، مع األخذ في االعتبار ٢٠١٩من  ملیون جنیھ في الفترة المقارنة ٢٦٫٢

  ٢٫٣٦لىحقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إ

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

   ١٠٫٥٩    ٤٫٩١  سوھاج الوطنیة
   ١٠٫٠٠    ٥٫١٧  زھراء المعادي

  ٩٫٩٨    ١٫٩٨  المصریة للدواجن
  ٩٫٩٨    ٣٦٫٤٨  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة

  ٩٫٩٥    ١٣٫٣٧  النصر لألعمال المدنیة

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٨٠   أصول للوساطة
 -٩٫٩٦    ١٢٫٣٩  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة

 -٨٫١٦    ٩٫٠٠  القاھرة للخدمات التعلیمیة
 -٧٫٣٢    ١٥٫٢٠   المھنس للتأمین

 -٧٫٠٥    ٧٫٢٥  لیفاالھرام للطباعة والتغ

  

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

  ٦٢٫٧٦    ١٢٥،٤٩٧،٩٧٦  البنك التجاري الدولي
  ١٫٩٣    ٦٢،٩٠١،٤٩٢  األقطانالعربیة لحلیج 

  ٢٫٣٤    ٥١،٣٠٣،٠٤٤  بلتون المالیة القابضة
  ٤٫١٠    ٤٤،٢٢٤،٢١٦  رامیدا

  ١٤٫٤٥    ٣١،٦٦٠،٢٧٨  ھیرمس

  

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

  ١٫٩٣    ٣٢،٦٧٢،٩٥٠  العربیة لحلیج األقطان
  ٢٫٣٤    ٢٢،٣٧٧،٠٨٨  المالیة القابضةبلتون 

  ٠٫٥٩    ١٦،٠٤٧،٦٤٥  بورتو القابضة
  ٠٫٣٨    ١٥،٥٩٠،٦٣٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٣٣    ١٢،٢٧٩،٣٢١  زھیل بالم

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من  ١٫٩٩ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بقیمة 
  المصدر: مباشر ماضي.العام ال

سبأ الدولیة لألدویة تحصل على موافقة مبدئیة إلنتاج مستحضر لعالج 
  روناكو

أعلنت شركة سبأ الدولیة لألدویة والصناعات الكیماویة، الحصول على 
أحد األدویة المستخدمة  Favipiravirالموافقة المبدئیة إلنتاج مستحضر 

شركة في بیان لبورصة مصر، فى عالج فیروس كورونا المستجد.وقالت ال
الحصول الیوم األربعاء، إنھ من المتوقع االنتھاء من إجراءات التسجیل و

أشھر.وأوضحت أنھ سیتم بدء اإلنتاج  ٣على الموافقات من الجھات خالل 
أشھر من  ٦ألف جرعة خالل  ٢٥٠ة، على أن یتم إنتاج خالل ھذه الفتر

ً لطلب الس وق المحلي.وتوقعت الشركة أن بدایة اإلنتاج على دفعات طبقا
ً لما یت ١٢٠٠إلى  ١٠٠٠یكون سعر الجرعة الواحدة من  م جنیھ طبقا

تحدیده وتسعیره من قبل الجھات المعنیة.وأشارت الشركة، إلى أنھا في 
تحضر بغرض التصدیر ستحصل على الموافقة حالة الطلب على المس

أنھ سیتم إنتاج بذلك من قبل الھیئات المعنیة في مصر.وكشفت الشركة، 
المستحضر بخطوط اإلنتاج في مصنع الشركة، مؤكدة أنھا قامت الشركة 

ط بودر إلنتاج العدید من المستحضرات الطبیعة المختلفة.وفي بتركیب خ
ا تقوم بالسیر في إجراءات زیادة رأس سیاق آخر، لفتت الشركة إلى أنھ

ل على موافقة ملیون جنیھ، وتم الحصو ٨٨ملیون جنیھ إلى  ٧٧المال من 
الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة، ولم یتم حتى اآلن تحدید موعد توزیع 

أسھم.وحققت الشركة خالل الربع  ٧سھم الزیادة بواقع سھم واحد لكل أ
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ٣٫١٦صافي ربح بلغ األول من العام الجاري، 

ً خالل نفس ألف ج ٧٢٤٫٨٣حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  نیھ أرباحا
الربع من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الثالثة أشھر 

ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٠٫٥٧لتسجل  ٢٠٢٠ألولى من ا
ترة من العام الماضي.وحققت الشركة ملیون جنیھ خالل نفس الف ١٦٫٥٩
ملیون  ١٫٧١٧ملیون جنیھ، مقابل  ٨٫٥٨٩صافي ربح بلغ  ٢٠١٩خالل 

 ٢٠١٩جنیھ خالل العام المنصرم لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل 
ملیون جنیھ خالل عام  ٥٠٫٢٤٢نیھ، مقارنة بـ ملیون ج ٦٧٫٣٣لتسجل 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨

  أرباح البنك المصري الخلیجي ترتفع ھامشیاً خالل النصف األول
الخلیجي، خالل أظھرت المؤشرات المالیة المستقلة للبنك المصري 

بالمائة أساس  ١٫٧٦، ارتفاع األرباح بنسبة ٢٠٢٠النصف األول من 
في بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء، أنھ حقق سنوي.وأوضح البنك 

ً بلغت  المنتھیة في یونیو ملیون جنیھ خالل الستة أشھر  ٣١٧٫٠٣أرباحا
ن من ملیون جنیھ بالنصف المقار ٣١١٫٥٣الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وارتفعت إیرادات البنك من الفوائد خالل النصف األول من العام ٢٠١٩
ملیار جنیھ  ٣٫٦٦جنیھ، مقابل إیرادات بلغت ملیار  ٣٫٧٨الجاري إلى 

الیة المجمعة بالنصف المقارن من العام الماضي.وأظھرت المؤشرات الم
 ، ارتفاع أرباحھ٢٠٢٠للبنك المصري الخلیجي، خالل الربع األول من 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضح البنك في بیان لبورصة مصر  ٤بنسبة 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر  ١٥٣٫٦٣حینھا، أنھ حقق أرباحا

یھ في ملیون جن ١٤٨٫٢المنتھیة في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وزادت إیرادات البنك من الفوائد خالل الربع ٢٠١٩الفترة المقارنة من 

ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٫٩١٧ول من العام الجاري إلى األ
  المصدر: مباشر .٢٠١٩رن من ملیار جنیھ في الربع المقا ١٫٨٤

في النصف  %٦٣أرباح المجموعة المصریة العقاریة تتراجع 
 األول

كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة المجموعة المصریة العقاریة، 
عن النصف األول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 

، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان بالمائة ٦٣٫٢
 ٩٫٠٦لبورصة مصر، الیوم األربعاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

نھایة یونیو الماضي، مقابل ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى 
ملیون جنیھ أرباح خالل النصف األول من  ٢٤٫٦٣
.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الستة أشھر األولى من ٢٠١٩
ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ١٢٫٤٥جاري لتسجل العام ال
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبشأن  ٦٩٫٧٨

عت أرباح الشركة خالل النصف األول من القوائم المستقلة، تراج
 ٢٤٫٦٣ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٩٫٠٦لتسجل  ٢٠٢٠

.وخالل الربع األول ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي
ملیون جنیھ،  ٧٫٣٦من العام الجاري، تراجعت مبیعات الشركة إلى 

قارن من ملیون جنیھ في الربع الم ٢٢٫٠٣مقابل مبیعات بلغت 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة ٢٠١٩

ملیون  ٦٫٧٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٥٫٤خالل الفترة إلى 
، حققت الشركة ٢٠١٩.وفي ٢٠١٩لفترة المقارنة من جنیھ في ا

ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٣٩٫٣٧١صافي ربح بلغ 
المنصرم لھ.وارتفعت إیرادات ملیون جنیھ خالل العام  ١١٫٠٢٤

في المائة، لتصل إلى  ٢٧٦٫٦٥بنسبة  ٢٠١٩الشركة خالل عام 
ل عام ملیون جنیھ خال ٢١٫١٠٢ملیون جنیھ، مقارنة بـ  ٧٩٫٤٨٢

  المصدر: مباشر .٢٠١٨



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
مصنع بالفیوم للمستثمرین  ٦٩٢طرح »: ھیئة التنمیة الصناعیة«

   بتكلفة ملیار جنیھ مارس المقبل

قال المھندس مجدي غازي رئیس الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة ، إن 
فیوم بنھایة مارس الھیئة تسعى لطرح نحو مجمعین صناعیین بمحافظة ال

فدان وبتكلفة  ٥١٫٥مصنع صغیر وذلك على مساحة   ٦٩٢، لیضم  ٢٠٢١
 ١٣وزارة التجارة والصناعة لطرح استثماریة ملیار جینھ،  ضمن خطة 

مجمع صناعي على مستوى الجمھوریة .جاء ذلك خالل حضور رئیس 
ة الھیئة اجتماع لجنة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بالبرلمان برئاس

محمد كمال مرعي صباح امس ، والتى ناقشت توجیھات الرئیس عبد 
العمال بالصعید الفتاح السیسي بإنشاء مجمعات صناعیة للشباب ورواد ا

ووجھ بحري، وكذا الوقوف على  التحدیات وإزالة المعوقات التي تعیق 
إنشاء وتشغیل المناطق الصناعیة في المجمعات الصناعیة  لمحافظتي 

 ٥٧٦البحیرة.أضاف ان احد المجمعین مباني خرسانیة یشمل الفیوم و 
ة ویضم م،  واالخر ھیاكل معدنی ٤٨وحدة صناعیة  تبلغ مساحة الوحدة 

، ویضم المجمعان انشطة ٢م ٦٤٨وحدة تقدر مساحة الوحدة  ١١٦
صناعات  نسیجیة ومفروشات ومالبس جاھزة.اوضح رئیس التنمیة 

مستثمر الصغیر بنظام التملیك او االیجار الصناعیة  ان الوحدات متاحة   لل
جنیھ خدمات  ٧٫٥جنیھا للمتر شھریا باالضافة الى  ٢٠ویبلغ قیمتھ 

 ٨. كما یمكن للشاب الحصول على اكثر من وحدة حتى وصیانة .
وحدات.وقال المھندس مجدى غازى ان المبادرة الرئاسیة مصنعك جاھز 

للشباب كاملة المرافق  بالترخیص تستھدف توفیر وحدات صناعیة جاھزة
واالنشاءات بكافة محافظات الجمھوریة، كاشفا انھ جاري االعداد لطرح  

  المصدر: أموال الغد المحلة وبني سویف والمنیا.ثالث مجمعات قریبا في 

مساھمة البنك األوروبي في إصدار سندات المجتمعات العمرانیة تأكیدا 
  للثقة باالقتصاد 

دولي، إن موافقة البنك مشاط، وزیرة التعاون القالت الدكتورة رانیا ال
األوروبي للتنمیة وإعادة اإلعمار، على المشاركة في أحدث إصدار 

ا للثقة التي للسن ً دات طرحتھ ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة، یأتي تأكید
یحظى بھا االقتصاد المصري على الصعید الدولي من شركاء التنمیة 

لیة، عقب نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي الذي ومؤسسات التمویل الدو
طبقتھ مصر خالل السنوات الماضیة.وأضافت المشاط، أن مساھمة البنك 

وروبي، تأتي في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتوفیر التمویالت األ
الالزمة للمشروعات التنمویة وتنویع مصادر التمویل، وأیضا نتاجا لمنصة 

لمشترك بین شركاء التنمیة متعددي األطراف والثنائیین التعاون التنسیقي ا
وار والتي أطلقتھا الوزارة في أبریل الماضي، بھدف تعزیز أطر الح

والتعاون بین الحكومة وشركاء التنمیة لتسلیط الضوء على الجھود التنمویة 
، ”المشاط“في القطاعات المختلفة وتحدید األولویات التمویلیة .وأوضحت 

ع یتوافق مع استراتیجیة الشراكة التي تنتھجھا وزارة التعاون أن المشرو
 ٣لمبنیة على الدولي مع شركاء التنمیة ومؤسسات التمویل الدولیة، ا

محاور رئیسیة ھي (المواطن محور االھتمام والمشروعات الجاریة 
والھدف ھو القوة الدافعة)، من أجل تسلیط الضوء على الشراكات بما 

مستدامة، التى تمثل أولویة على مستوى جمیع یحقق التنمیة ال
القطاعات.وأعربت الدكتورة رانیا المشاط، عن تقدیرھا للشراكة 

ة مع البنك األوروبي الممتدة لعقود والتي انعكست بشكل إیجابي االقتصادی
على األولویات التنمویة لمصر.یشار إلى أن البنك األوروبي للتنمیة واعادة 

ا في أحدث إصدار لھیئة المجتمعات  ١٫٥اإلعمار استثمر نحو  ملیار جنیھً

  
ملیار  ١٠٫٣لتسجل  %٧٫٨درات مصر غیر البترولیة تتراجع اص

 شھور ٥دوالر خالل أول 
ولیة خالل الخمسة أشھر األولى تراجعت صادرات مصر غیر البتر  

ملیار دوالر   ١٠٫٣٠لتسجل نحو   %٧٫٨من العام الجاري بنسبة 
.وأوضح ٢٠١٩ملیار دوالر خالل الفترة ذاتھا من عام  ١١٫١٨مقابل 

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، انخفاض صادرات مصر 
ث بلغت إلى تراجع صادرات مصر من القطن الخام والمواد الخام حی

ملیار دوالر.وذكر إن تراجع  ١٫٣٠٩ملیار دوالر مقابل  ١٫٢٠٢
صادرات القطن جاء لتوجیھ القطن الخام والمواد الخام للتصنیع 
ً من تصدیرھا بمقابل ضعیف مما یؤدي لزیادة اإلنتاج  المحلي، بدال
 ً المحلي وتغطیة احتیاجات السوق المحلي من المنتجات المصریة بدال

الذي یستنزف االحتیاطي النقدي للدولة.وعن أھم الدول  من االستیراد
أشھر من العام تتمثل  ٥التي انخفضت صادرات مصر لھا خالل أول 

ملیون دوالر خالل  ٧٧٤ملیون دوالر، مقابل  ٦١٩في تركیا لتبلغ 
نفس الفترة العام الماضي.كما انخفضت صادرات مصر للسعودیة 

ملیون دوالر العام الماضي،  ٧٤٧مالیین دوالر مقابل  ٦٠٥لتصل إلى 
ملیـون دوالر في أول  ٨٥٧ملیون دوالر مقـابل  ٥٦٨ثم أمریكا لتبلغ 

أشھر العام الماضي.وتراجعت صادرات مصر إلیطالیا خالل أول  ٥
ملیون دوالر  ٦٢٢ملیون دوالر مقابل  ٥٥٧لتبلغ  ٢٠٢٠أشھر من  ٥

ون دوالر مقابل ملی ٣١٩نفس الفترة العام الماضي ثم إسبانیا لتبلغ 
ملیون دوالر نفس الفترة العام الماضي.وعن أھم المجموعات  ٤٣٠

السلعیة التي انخفضت قیمة صادراتھا فتتمثل في مجموعھ الوقود 
ملیار دوالر مقابل  ١٫٠٧٤والزیوت المعدنیة ومنتجات تقطیرھا لتبلغ 

ملیار دوالر العام الماضي.كما انخفضت صادرات مجموعھ  ١٫٢١٦
ملیون  ٥٩٦ن ومصنوعاتھا ( البالستیكات بأنواعھا) لتبلغ بلغت اللدائ

ً صادرات ٢٠١٩ملیون دوالر عام  ٨٨٦دوالر مقابل  .تراجعت أیضا
ملیون  ٥٩٣مصر من الخضر والنباتات ودرنات صالحة لألكل لتبلغ 

ملیون دوالر العام الماضي.وھبطت صادرات مصر  ٦٣٤دوالر مقابل 
ملیون دوالر  ٤٠٠أشھر من العام لتبلغ  ٥ من المالبس الجاھزة في أول

ملیون دوالر نفس الفترة العام الماضي.كما انخفضت  ٥٤٥مقابل 
 ٣٤٧صادرات مجموعھ الزیوت العطریة ومحضرات الغسیل لتبلغ 

 ملیون دوالر خالل نفس الفترة العام الماضي. ٣٧٦ملیون دوالر مقابل 

  المصدر: أموال الغد

البناء خطة لالرتقاء بصادرات القطاع جامع تضع مع مصدري مواد 
  المرحلة المقبلة 

ً مع  ً موسعا عقدت نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة اجتماعا
أعضاء المجلس التصدیرى لمواد البناء والحراریات والصناعات 
المعدنیة برئاسة الدكتور ولید جمال الدین عبر تقنیة الفیدیو 

الوزارة، مناقشة خطة تنمیة  تناول االجتماع وفق بیانكونفرانس.
وتطویر كافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانیات زیادة الصادرات 
المصریة لمنتجات القطاع لمختلف األسواق العالمیة والتحدیات التى 
تواجھ تطویر منتجات القطاع وسبل حلھا بالتعاون مع مختلف الجھات 

مواد البناء وزیرة التجارة إن قطاع  الحكومیة المعنیة.وقالت
والحراریات والصناعات المعدنیة یمثل أحد القطاعات الرئیسیة 

من الصادرات المصریة  %٢٥بالصناعة الوطنیة حیث یسھم بنحو 
ً إلى جانب تغطیة غالبیة  ٥لألسواق العالمیة وبقیمة  ملیار دوالر سنویا



 

 

رات ملیارات جنیھ لترتفع مساھمتھ في إصدا ١٠العمرانیة البالغ قیمتھ 
ا في البنك األوروبي  ٣الھیئة إلى  ا مساھمً ً ملیارات جنیھ.وتعد مصر عضو

، وبدأ البنك االستثمار ١٩٩١إلعادة اإلعمار والتنمیة منذ تأسیسھ في عام 
ً یصل إلى أكثر من ٢٠١٢نذ عام في مصر م ملیار  ٦٫٥، وقدم تمویال
ا في البالد منذ ھذا التاریخ.الجدیر بال ١١٥یورو في  ذكر، أن مشروعً

 ٤صفقة طرح السندات الصادرة عن ھیئة المجتمعات العمرانیة بقیمة 
ملیون جنیھ من البنك األوروبي للتنمیة  ٥٠٠ملیارات جنیھ بمشاركة بقیمة 

مار خالل العام الماضي، فازت في وقت سابق من العام وإعادة اإلع
قبل  في فئة التوریق من” أفریقیا – ٢٠٢٠صفقة العام “الجاري بجائزة 
The Banker  كما فازت مصر في وقت سابق بجائزتین دولیتین من.

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة لجھودھا المتمیزة في مجال 
صة في مجاالت الطاقة المتجددة والحفاظ على خا ٢٠٢٠االستدامة لعام 

دولة على مستوى العالم، وذلك  ١١البیئة وتمكین المرأة، وذلك ضمن 
لجوائز التي تمنحھا دائرة البیئة واالستدامة بالبنك األوروبي إلعادة ضمن ا

اإلعمار والتنمیة للمؤسسات والشركات التي قدمت مساھمات بارزة في 
قة المستدامة) و(الصمود المناخي) و خمس مجاالت ھي: (الطا

(الممارسات البیئیة واالجتماعیة واالبتكار البیئي واالجتماعي) و(النوع 
   اعي والتمكین اإلقتصادي للمرأة) و(الشمول).االجتم

یسیر ببطء نتیجة » مصنع الصلب«المستشار االقتصادى الصینى : تنفیذ 
   »كورونا«

نفیذ مشروع مجمع مصانع متكامل قال الوزیر المفوض ھان بینج، إن ت
تاج الحدید والصلب بالمنطقة االقتصادیة لقناة السویس یسیر ببطء نتیجة إلن

وباء كورونا ؛ لكن المستثمر الصینى عازم على االستثمار فى ھذا تفشى 
المشروع.وأضاف أنھ یأمل أن یشھد ھذا المشروع مزیدا من التقدم فى 

تحتاج بعض الموافقات من وزارة التجارة الفترة المقبلة.أوضح أن الشركة 
والصناعة المتعلقة بإنتاج الصلب فى مصر؛ آمال حصولھا على تلك 

ت بسرعة.كان الوزیر المفوض ھان بینج، المستشار االقتصادى الموافقا
فى مارس » المال«والتجارى لدى سفارة الصین بالقاھرة، صرح لـ 

دیة لمنطقة قناة السویس بشأن الماضى، بأن المفاوضات مع الھیئة االقتصا
إقامة مصنع إلنتاج الصلب فى مراحلھا النھائیة، مشیرا أن المشروع كبیر 

جم استثماراتھ ملیار دوالر.كان عبد الناصر رفاعى، رئیس ویتجاوز ح
مجلس إدارة شركة التنمیة الرئیسیة للمنطقة االقتصادیة لقناة السویس، 

ً من إحدى  ً أن ھناك طلبا الشركات الصینیة إلنشاء وإقامة صرح سابقا
مالیین طن  ٣مجمع مصانع متكامل إلنتاج الحدید والصلب بطاقة إنتاجیة 

ملیون متر،  ٢لفائف الحدید والمواسیر الصلب، على مساحة  سنویا، من
فرصة  ٣٥٠٠ملیار دوالر، وخلق ما یقرب من  ١٫٣باستثمارات متوقعة 

  المصدر: المال عمل مباشرة.
  

  

  

  

  

  

  

  

ة فى قطاع احتیاجات السوق المحلى من المنتجات المستخدم
ارت إلى حرص الوزارة على زیادة الصادرات اإلنشاءات.وأش

المصریة لمنتجات القطاع لألسواق العالمیة خالل المرحلة المقبلة وذلك 
من خالل استقرار منظومة الصناعة الوطنیة والتغلب على كافة 
معوقات التصدیر الحالیة والمستقبلیة وزیادة المیزة التنافسیة للمنتج 

ى أن ھذا القطاع یضم عدد كبیر من .ولفتت وزیرة التجارة إلالمصرى
الصناعات العمالقة فى االقتصاد القومي وعلى رأسھا صناعة الحدید 
والصلب واألسمنت والسیرامیك واألدوات الصحیة والمحاجر والرخام 
والتى تسھم فى تعزیز معدالت نمو االقتصاد المصري، مشیرة إلى أن 

لوزارات والجھات حورى للتنسیق بین كافة االوزارة تقوم بدور م
الحكومیة المعنیة والقطاع الصناعى للتغلب على كافة التحدیات التى 

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة .تواجھ كافة الصناعات المصریة
على مساندة تكلفة الشحن لكافة القطاعات التصدیریة ومن بینھا قطاع 

القارة  لمعدنیة وذلك ألسواق دولمواد البناء والحرارایات والصناعات ا
ً للصادرات المصریة فى مختلف  ً ھاما اإلفریقیة والتى تمثل مقصدا
الصناعات التابعة لقطاع مواد البناء والحراریات والصناعات 
المعدنیة.ومن جانبھ أكد الدكتور ولید جمال الدین رئیس المجلس 

ة بأھمیة دعم التصدیري لمواد البناء والحراریات والصناعات المعدنی
ذا القطاع الھام والذى یمثل القاطرة الرئیسیة للصناعة الحكومة لھ

المصریة وأحد أھم القطاعات التصدیریة باالقتصاد القومي.وأوضح 
أن القطاع یمتلك إمكانیات كبیرة لمضاعفة الصادرات المصریة 
لألسواق العالمیة وتوفیر المزید من فرص العمل للشباب.ولفت إلى أن 

قت خالل النصف األول من العام الجارى رات قطاع مواد البناء حقصاد
ملیون  ٢٥ملیار و  ٣حیث بلغت  %٢٤زیادة ملحوظة بنسبة قدرھا 

ملیون دوالر خالل نفس الفترة  ٤٣٧ملیار و  ٢دوالر مقارنة بنحو 
من العام الماضي.وأشار إلى أن أھم األسواق المستقبلة لمنتجات قطاع 

حدة وكندا وإیطالیا والسعودیة ن اإلمارات العربیة المتمواد البناء تتضم
ولیبیا والجزائر والوالیات المتحدة األمریكیة والسودان وأسبانیا.كما 
طالب أعضاء المجلس بأھمیة تدشین خطوط مالحیة مباشرةمع أسواق 
ً لدول القارة  ً عالمیا ً تصدیریا دول القارة اإلفریقیة لتكون مصر محورا

األسواق والتى تحظى فیھا  ة الصادرات المصریة لھذهإلى جانب زیاد
منتجات القطاع بقبول ورواج كبیر.وأشاروا إلى أن منتجات مواد البناء 
والحراریات والصناعات المعدنیة المصریة تستحوذ على حصص 

   سوقیة كبیرة بأسواق دول قارة أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   ٢٠٢٤الیات المتحدة كأكبر اقتصاد بالعالم في الصین قد تتجاوز الو

تستعد الصین لتجاوز الوالیات المتحدة في قائمة أكبر اقتصاد حول العالم 
، مع سیطرة آسیویة على قائمة االقتصادات األكبر من ٢٠٢٤بحلول عام 

بیانات المتاحة على موقع البنك حیث الناتج المحلي اإلجمالي.وبحسب ال
نقد الدولي، فإن الوالیات المتحدة ھي االقتصاد األكبر الدولي وصندوق ال

ً في عام   ٢١٫٤٢٨، حیث بلغ ناتجھا المحلي اإلجمالي ٢٠١٩عالمیا
تریلیون دوالر.في حین تأتي الصین في المرتبة الثانیة بقائمة االقتصادات 

جمالي، حیث بلغ حجم اقتصادھا في العام األكبر من حیث الناتج المحلي اإل
تریلیون دوالر.وبحسب ترتیب العام الماضي، تشغل  ١٤٫٣٤٣الماضي 

الیابان وألمانیا والھند الترتیبات الثالثة التالیة، في حین تتخلف المملكة 
المتحدة وفرنسا وإیطالیا والبرازیل وكندا بالخمسة مراكز من السادس 

ُعد الطبق ة الوسطى المزدھرة في آسیا أحد أسباب التحول وحتى العاشر.وت
اري في الناتج المحلي اإلجمالي، فبینما كانت الصین ھي الراعي الق

الرئیسي لنمو السوق في القرن الحادي والعشرین حتى اآلن، لكن من 
المتوقع أن تتعامل الدولة مع شیخوخة السكان في المستقبل، األمر الذي 

وقع أن تزید إندونیسیا مع الفلبین ومالیزیا من سیعیق االستھالك.ومن المت
لقوى العاملة بشكل كبیر في السنوات القادمة، األمر الذي قد یساھم في ا

الدخل المتاح، بحسب تقریر نشره منتدى االقتصاد زیادة متوسط 
، قد تختلف الصورة بعض الشيء، حیث ٢٠٢٤العالمي.لكن بحلول عام 

ُشكل الدول اآلسی ً یتوقع أن ت ویة غالبیة قائمة الخمسة دول األكبر عالمیا
صعید الناتج المحلي اإلجمالي لتدفع االقتصادات األوروبیة إلى  على

تصنیفات أقل.ویتوقع أن تصعد الصین إلى المرتبة األولى كأكبر اقتصاد 
ً في غضون  أعوام یلیھا الوالیات المتحدة.ومن المرجح أن تشغل  ٤عالمیا
سیا في ث ثم تحل الیابان بالمرتبة الرابعة یلیھا إندونیالھند الترتیب الثال
   المركز الخامس.

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,427.00  -0.01% السعودیة

 DFMGI 16,494.00  0.70%  دبي
 ADI 4,261.00 -0.03% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,874.61  0.26% الكویت

 BSEX 1,284.64 -0.64% البحرین
 GENERAL 9,368.00 -0.19% قطر

 MASI 10,222.00 -0.06% المغرب
 TUN20 6,597.00 0.48% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,469.89 -0.68% أمریكا
 S&P 500 3,215.63  -0.62% أمریكا
 NASDAQ 10,363.18 -0.94% أمریكا

 FTSE 100 6,123.82 -1.41% لندن
 DAX 12,838.06  -2.02% نیاأما

 Nikkei 225 22,751.61  -0.58% الیابان
 %0.75 1,900.98 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.07 43.34 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.54  41.29 البرمیل نایمكس (دوالر)

بإغالق القنصلیة الصینیة.. وبكین تتعھد بإجراءات واشنطن تأمر 
   انتقامیة
لوالیات المتحدة أنھا أمرت بإغالق قنصلیة الصین في مدینة أكدت ا

ھیوستن، وھي خطوة من شأنھا أن تفاقم العالقات بین الوالیات المتحدة 
والصین نحو األسوأ، حیث تعھدت بكین باتخاذ إجراءات انتقامیة.وقالت 

باسم وزارة الخارجیة األمریكیة "مورغان أورتاغوس" خالل المتحدثة 
لبرید اإللكتروني نقلتھ وكالة رویترز، الیوم األربعاء، إن بیان عبر ا

الوزارة وجھت بإغالق القنصلیة العامة للصین.وكانت الصین أفادت  
بأن الوالیات المتحدة أمرتھا بإغالق قنصلیتھا، حیث ندد المتحدث باسم 

رجیة الصینیة "وانغ وین" خالل مؤتمر صحفي، الیوم بھذا وزارة الخا
تي ھذه الخطوة الخاصة بالقنصلیة الصینیة التي تتخذ من اإلجراء.وتأ

ً لھا، بالتزامن مع تصاعد  أكبر مدینة في والیة تكساس األمریكیة مقرا
التوترات بین أكبر اقتصادین حول العالم (الوالیات المتحدة 

ثة باسم وزارة الخارجیة األمریكیة أن ھذا والصین).وقالت المتحد
الملكیة الفكریة األمریكیة والمعلومات القرار جاء لحمایة حقوق 

الخاصة لألمریكیین.ومن جانبھ، حذر "وانغ" من اإلجراءات االنتقامیة 
التي قد تتخذھا الصین ما لم تتراجع الوالیات المتحدة عن 

العامة للصین من جانب قرارھا.وأوضح "وانغ" أن إغالق القنصلیة 
ً غیر مسبوق واحد فى ھیوستن خالل فترة زمنیة قصیرة یُعد  تصعیدا

إلجراءات واشنطن األخیرة ضد الصین.وكانت تقاریر إعالمیة أفادت 
ً على تقاریر حول  بأن ھذه الخطوة من جانب السلطات األمریكیة ردا

  حریق في القنصلیة. 

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  الشركةاسم 
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.  106.3  %37.9  5.31  شراء  3,438.0  3.85  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %131.2  13.01  شراء  3,058.6  5.63  شركة حدید عز
 -ات النقل المصریة لخدم

  0.8  0.8  7.4  7.0 %27.6 9.16  شراء 224.1 7.18  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(  م جروب للصناعة والتجارة العالمیةام.ا

 

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

  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  اكتوبر فارما
  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٥٠  ادالنساجون الشرقیون للسج

  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 
  ٢٦/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   الماكو -النصر لصناعة المحوالت 

  ٣١/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  اعة النشا والجلوكوزالمصریة لصن  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
  كونفرانس )بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة ( فیدیو   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 -ت مصر سامكری  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠
  الجیزة –طریق المنصوریة الھرم  ٨بالعنوان   عادیة

غیر و عادیة  جولدن كوست السخنة لالستثمار السیاحى  ٠٢/٠٨/٢٠٢٠
  عادیة

شارع  ٩٨بنظام التصویت االلكترونى بمقر شركة سكاى الیت للتنمیة السیاحیة الكائن 
  القاھرة –مصر الجدیدة  –الثورة 

غیر و عادیة  جنوب الوادى لالسمنت  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة -الدقى  –میدان ابن عفان  ١بمقر الشركة الرئیسى   عادیة

  بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر  عادیة  للمنتجعات السیاحیةالمصریة   ٠٦/٠٨/٢٠٢٠

  

  



 

 

  )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 62.8 -2.24 24.39- 1,990,527 125,497,976 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -شرقیة ال

 كومباني
EAST 

11.81 -1.42 21.89- 439,710 5,239,212 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصریة 

 الكویتیة
EKHO 

1.01 -1.66 21.71- 1,614,709 1,630,525 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.52 -1.78 31.85- 2,533,026 14,142,633 12.00 4.04 4.31% 
المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
14.45 5.71 13.78- 2,240,521 31,660,278 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY الیكتریكالسویدى 
6.31 -0.63 43.71- 4,901,611 30,835,440 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.77 -0.42 18.04- 5,637,923 26,513,722 6.94 3.78 2.94% 

نك كریدي ب
 اجریكول مصر

CIEB 
26.80 -0.74 38.39- 18,801 506,969 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
8.10 3.71 5.81- 319,170 2,579,721 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.75 -0.72 43.18- 2,193,830 6,043,532 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 التصاالتل

ETEL 
12.60 -1.25 23.53 279,850 3,523,344 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
7.64 -5.45 19.58- 1,338,250 10,347,224 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
13.10 -0.76 5.62- 210,766 2,761,039 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
اكشون بي كونستر

ORAS 
67.00 0.62 33.01- 1,805 120,943 111.00 50.05 1.68% 

اكتوبر السادس من 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
11.40 -0.09 13.83- 1,008,690 11,500,807 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.35 -0.59 44.96- 6,280,887 8,502,263 3.80 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
5.97 -1.16 74.45- 416,555 2,495,713 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.86 3.17 34.53- 2,294,661 13,285,102 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.33 0.38 24.22- 12,279,321 16,457,471 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.25 0.00 37.85- 1,335,827 3,016,230 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.14 0.14 43.54- 8,228,656 17,662,458 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.55 1.72 32.51- 3,127,255 10,951,705 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.63 0.90 45.34- 1,587,301 8,882,951 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.90 -2.01 40.91- 2,010,943 7,901,434 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.19 -0.45 22.89- 1,347,615 2,956,671 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 ثمار القابضھلالست

OIH 
0.38 0.27 30.94- 15,590,636 5,815,682 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.34 -0.74 44.21- 5,901,565 7,846,687 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.85 0.52 28.17- 297,483 1,141,018 6.24 2.43 0.39% 

بورتو  مجموعة
بورتو  -القابضة

PORT 
0.59 2.25 1.99- 16,047,645 9,493,423 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.26 -1.87 27.72- 8,394,897 10,615,943 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 تاحةالم 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 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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