
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٨/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,575.47 0.48% -18.87% 459,392,992 198,663,716 282,469,106,031مؤشر (

 EGX 50(  1,790.38 -0.27% -16.72% 772,943,808 309,659,016 359,801,844,206مؤشر (
 EGX 70(  1,519.29 0.26%  18.93% 511,628,352 177,681,153 174,340,649,768مؤشر (
 EGX 100(  2,325.36 0.00% 34.63% 971,021,376 376,344,869 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  بلتون تنتظر رد الجھات الرقابیة بالوالیات المتحدة إلتمام صفقة

  "أرباخ جرایسون"
  مجلس إدارة أوراسكوم لالستثمار یوصي بتقسم الشركة إلى

  شركتین
  ١٧أرباح مطاحن مصر العلیا السنویة تتراجع%  
  خالل النصف األول %١٨أرباح زھراء المعادي لالستثمار ترتفع  
 أرباح أسیوط اإلسالمیة ترتفع ھامشیاً خالل النصف األول  
  مصر.. اإلعالن عن الشركة التي ستقوم بإدارة البورصة

  السلعیة األسبوع الجاري 
  :تراجعاً في نشاط الصناعات التحویلة بمصر  %٧٫٥اإلحصاء

  خالل مایو 
  مصر األولى في خریطة االستثمار األجنبي المباشر بالشرق

   ٢٠١٩األوسط وأفریقیا في 
  رئیس الوزراء: خطة حكومیة لتطویر صناعة الدواء فى مصر  
  جولدمان ساكس یتوقع أن یسجل الطلب العالمي على النفط

   ٢٠٢٠ملیون برمیل یومیا بنھایة  ٩٦٫٣
  بفضل الدعم الماليالمركزي األلماني یتوقع تعافي االقتصاد  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ١٠٢  ٨٦  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
المتحدة إلتمام صفقة "أرباخ بلتون تنتظر رد الجھات الرقابیة بالوالیات 

 "جرایسون
قالت شركة بلتون المالیة القابضة، إنھا تنتظر رد الجھات الرقابیة 
بالوالیات المتحدة األمریكیة إلتمام صفقة بیع شركة أرباخ جرایسون 
التابعة لھا مع مجموعة من المستثمرین.جاء ذلك في بیان لبورصة مصر 

المالیة القابضة في أبریل الماضي، اتفاقیة یوم االثنین.ووقعت شركة بلتون 
لبیع شركة ارباخ جرایسون األمریكیة، التابعة لھا مع مجموعة من 

، خسائر بلغت ٢٠٢٠المستثمرین.وحققت الشركة خالل الربع األول من 
ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر األولى من العام الجاري، مقابل  ٨٫٤٤

.وارتفعت ٢٠١٩الفترة المقارنة من ملیون جنیھ في  ٣٣٫٣خسائر بلغت 
ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٦٧٫٩إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى صعید  ٥٩٫٨
ملیون جنیھ خالل  ١٤٫٦٥القوائم المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 

ملیون جنیھ في  ١٠٫٥ل خسائر بلغت الربع األول من العام الجاري، مقاب
، ٢٠١٩.وحققت بلتون المالیة القابضة، خالل ٢٠١٩الربع األول من 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة دیسمبر  ٩١٫٥صافي خسارة بلغ 
.وارتفعت ٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل  ٨٢٫٤١الماضي، مقابل 

لیون جنیھ مقابل م ٢٤٣إیرادات الشركة خالل العام الماضي، وسجلت 
.وعلى صعید القوائم المالیة المستقلة، ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٤٢

ملیون  ٢٠٢٫٤٣حیث سجلت  ٢٠١٩انخفضت خسائر الشركة خالل 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل  ٢١٠٫٣٦جنیھ، مقابل 

  مجلس إدارة أوراسكوم لالستثمار یوصي بتقسم الشركة إلى شركتین
إدارة شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة برئاسة نجیب قرر مجلس 

ساویرس رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، الموافقة على التوصیة 
ً ألسلوب التقسیم األفقي بحیث تظل شركة أوراسكوم  بتقسیم الشركة وفقا
الشركة القاسمة ویخفض رأسمالھا المصدر عن طریق تخفیض القیمة 

الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم االثنین، إن  االسمیة ألسھمھا.وقالت
الشركة القاسمة سوف تتخصص في القیام باألنشطة االستثماریة المتنوعة، 
وتظل محتفظة بترخیصھا كشركة غرضھا االشتراك في تأسیس الشركات 
ً مالیة أو في زیادة رؤوس  المساھمة أو التوصیة باألسھم لتي تصدر أوراقا

ركة، أنھ ینتج عن التقسیم تأسیس شركة جدیدة باسم أموالھا.وأضافت الش
شركة أوراسكوم المالیة القابضة، غرضھا االشتراك في تأسیس الشركات 
ً مالیة أو في زیادة رؤوس أموالھا والتي تعمل في  التي تصدر أوراقا
مجاالت األنشطة المالیة غیر مصرفیة.وتابعت: "على أن تكون الشركات 

ملوكة لنفس مساھمي شركة أوراسكوم في تاریخ  الناتجة عن التقسیم م
تنفیذ التقسیم وبذات الملكیة لكل مساھم قبل تنفیذ عملیة التقسیم، وستظل 
نسب المساھمین الرئیسیین بما فیھا نسبة األسھم الممثلة في شھادات إیداع 
دولیة وكذلك نسبة األسھم حرة التداول في الشركة القاسمة والشركة 

ي.واعتمد المجلس أسباب التقسیم، وتشمل إعطاء فرصة المنقسمة كما ھ
جیدة للمستثمرین لالستثمار في القطاعات التي یرغبون بھا أو الخروج 
منھا، وإمكانیة جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة 
القاسمة والمنقسمة.كما تشمل أسباب التقسیم، إتاحة المزید من الفرص 

سمة للنمو والمشاركة في استثمارات جدیدة، للشركة القاسمة والمنق
وتحسین المركز المالي للشركة القاسمة من خالل توزیع األصول 
والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة.ووافق المجلس 
على التوصیة بتقسیم األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة بین الشركة 

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

   ١٩٫٤٣    ١٫٥٤  جنوب الوادى لالسمنت
   ٩٫٩١    ٨٫١٠  قنا -لألسمنت مصر 

  ٩٫٨٠    ٤٫٣٧  اسمنت سیناء
  ٩٫٧٥    ٧٫٨٨  اسیوط االسالمیة للتجارة

  ٩٫٦٥    ٦٫٠٢  دلتا لالنشاء والتعمیر

 

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

 -١١٫١٣    ٥٫٥١   النساجون الشرقیون
 -١٠٫٠٠    ٠٫٨٠  أصول للوساطة

 -٩٫٩٨    ٣٤٫١١  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
 -٩٫٩٦    ١٢٫٣٩   المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة

 -٨٫٦٣    ٤٫٦٦  رایة لخدمات مراكز االتصاالت

  

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

  ٦٣٫٠١    ١٠٤،١٦٧،٣٦٨  البنك التجاري الدولي
  ٤٫١٩    ٩٢،٠٦٣،٣٣٦  سي اي كابیتال القابضة

  ١٤٫٦٢    ٥٧،٢٤٤،٦٦٨  ھیرمس
  ٢٫٥٨    ٥٣،٣٢٤،٦١٦  بلتون المالیة القابضة

  ٠٫٤٠    ٤٣،١٨٧،٤٧٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  

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

  ٠٫٤٠    ١٠٤،٧٠١،٤٢٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٣٣    ٣٤،٩٨٦،٨٠٨  العربیة لالستثمارات

  ٤٫١٩    ٢٢،٠٧٣،٥١٨  سي اي كابیتال القابضة
  ٢٫٥٨    ٢٠،٩٥١،٠٨١  بلتون المالیة القابضة

  ١٫٨٩    ١٩،٢٠٨،٩٦١  العربیة لحلیج األقطان

   التداولأكبر خمس قطاعات من حیث قیمة 
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ً ألحك ام وشروط مشروع التقسیم التفصیلي القاسمة والشركة المنقسمة وفقا
وتقریر رأي مراقب الحسابات علیھ، على أن یعرض تقریر التقییم النھائي 
فور وروده من قطاع األداء االقتصادي بالھیئة العامة لالستثمار والمناطق 
الحرة على أقرب جمعیة غیر عادیة.ووافق المجلس على مسودة عقد 

إلى الجمعیة العامة غیر العادیة بحیث  التقسیم والتوصیة بالموافقة علیھ
ً، وتكون القیمة  ١١تكون القیمة االسمیة السھم الشركة القاسمة  قرشا

ً لذات عدد األسھم.كما أوصى  ٣١األسمیة لسھم الشركة المنقسمة  قرشا
المجلس بالموافقة على استمرار قید أسھم الشركة القاسمة بعد تخفیض 

ركة المنقسمة في البورصة المصریة فور رأسمالھا المصدر وقید أسھم الش
التقسیم.وأوصى المجلس، باتخاذ اإلجراءات القانونیة والحصول على عدم 
ممانعة الھیئة العامة للرقابة المالیة والبورصة المصریة إلصدار برنامج 
شھادات اإلیداع الدولیة الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تأسیسھا وأي 

إلیداع الدولیة للشركة القاسمة في ضوء إجراءات متعلقة بشھادات ا
إجراءات التقسیم، بحیث تظل نسبة األسھم الممثلة في شھادات اإلیداع 

بالمائة في رأس مال شركة أوراسكوم لالستثمار  ٥٦٫١٧دولیة البالغة 
القابضة كما ھي في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة باعتبار أن الشركة 

ً بإعادة ھیكلة المنقسمة امتداد للشركة ا لقاسمة.وأوصى المجلس أیضا
 ً الشركات التابعة والشقیقة لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقا

شركات تعمل في  ٩لما ھو معروض على المجلس بحیث تظل تبعیة 
مجاالت استثماریة متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تابعیة شركة 

ثروة كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة بلتون المالیة القابضة وشركة 
على الشركة المنقسمة، وتفویض رئیس المجلس في انھاء إجراءات نقل 

ً لنص المادة   ٤٨الملكیة.ووافق المجلس على اعتماد تقریر االفصاح وفقا
من قواعد القید والشطب بالبورصة المصریة بغرض الدعوة للجمعیة 

لموافقة على التقسیم بناء على مشروع العامة غیر العادیة للنظر في ا
التقسیم التفصیلي وتقریر مراقب الحسابات علیھ، على أن یعرض تقریر 
التقییم النھائي فور وروده من قطاع األداء االقتصادي بالھیئة العامة 
لالستثمار والمناطق الحرة على أقرب جمعیة عامة غیر عادیة 

س اإلدارة في إدخال أي تالیھ.ووافق المجلس على تفویض رئیس مجل
تعدیالت تطلب من الھیئة العامة للرقابة المالیة بشأن اعتماد تقریر 

ً لنص المادة  من قواعد قید وشطب األوراق المالیة  ٤٨اإلفصاح المعد وفقا
بالبورصة المصریة.ووافق المجلس على دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة 

دارة بالدعوة لھذا االجتماع للشركة لالنعقاد وتفویض رئیس مجلس اإل
وتحدید جدول األعمال وذلك بعد اعتماد الھیئة العامة للرقابة المالیة 
التقریر اإلفصاح ونشره على شاشة إعالنات البورصة المصریة.وحققت 

ً بلغت ٢٠٢٠أوراسكوم لالستثمار القابضة، خالل الربع األول من  ، أرباحا
، مقابل خسائر ٢٠٢٠األولى من ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر  ٥١٫٦٣
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ  ٧٨٫٨٦بلغت 

في االعتبار حقوق األقلیة.وخالل الفترة، بلغت إیرادات الشركة التشغیلیة 
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٣٢٢٫٢٧ملیون جنیھ، مقابل ٢٧٢٫١٧

مال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خالل العام الماضي.وعلى مستوى األع
ملیون جنیھ في  ١٢٩٫٥٧ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ٤٥٫٢٧الفترة 

  المصدر: مباشرالربع األول من العام الماضي.

  

  

  

  %١٧أرباح مطاحن مصر العلیا السنویة تتراجع 

كشفت المؤشرات المالیة المستقلة لشركة مطاحن مصر العلیا، عن 
) تراجع أرباح الشركة بنسبة ٢٠٢٠-٢٠١٩العام المالي الماضي (

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  ١٦٫٨
سجلت صافي ربح بلغ لبورصة مصر، الیوم االثنین، أنھا 

حتى نھایة یونیو  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ١٣٢٫٧٧
ملیون جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق  ١٥٩٫٤، مقابل ٢٠٢٠

لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل 
ملیون  ٧٨١٫٨ملیون جنیھ بنھایة یونیو الماضي، مقابل  ٧٩٧٫٠٤

أشھر  ٩العام المالي السابق لھ.وحققت الشركة عن أول  جنیھ خالل
ملیون جنیھ  ٩٦٫٠٣من العام المالي الحالي، صافي ربح مجمع بلغ 

 ١١٨٫٨٢، مقابل ٢٠٢٠وحتى نھایة مارس  ٢٠١٩منذ بدایة یولیو 
ً خالل نفس الفترة من العام المالي  ملیون جنیھ أرباحا

رة حیث سجلت الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفت
 ٨٨٢٫١٢، مقابل ٢٠٢٠ملیون جنیھ بنھایة مارس  ٨٤٠٫٢٨

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

 خالل النصف األول %١٨أرباح زھراء المعادي لالستثمار ترتفع 
كشفت المؤشرات المالیة لشركة زھراء المعادي لالستثمار 

العام الجاري، ارتفاع أرباح والتعمیر، عن النصف األول من 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت زھراء  ١٨الشركة بنسبة 

المعادي في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین،أنھا سجلت صافي 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو  ٦٩٫٤٥ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من  ٥٨٫٧الماضي، مقابل 
اضي.وتراجع إجمالي مبیعات الشركة خالل الفترة حیث العام الم
ملیون  ١٢٧٫٣ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٦٨٫٧٤سجلت 

جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحققت الشركة خالل 
ً بلغت ٢٠٢٠الربع األول من  ملیون جنیھ خالل  ٣٤٫٨٣، أرباحا

ملیون  ٣٤٫٢٧غت ، مقابل أرباح بل٢٠٢٠الثالثة أشھر األولى من 
.وتراجعت مبیعات الشركة ٢٠١٩جنیھ في الفترة المقارنة من 

 ٩٢٫٩٢ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٥٩٫١٥خالل الفترة إلى 
  المصدر: مباشر .٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من 

 أرباح أسیوط اإلسالمیة ترتفع ھامشیاً خالل النصف األول
شركة أسیوط اإلسالمیة الوطنیة للتجارة أظھرت القوائم المالیة ل

)، خالل النصف األول من العام الجاري، ارتفاع AITGوالتنمیة (
بالمائة على أساس سنوي.وأضافت الشركة في  ٢أرباحھا بنسبة 

ملیون  ٣٫٥٣بیان للبورصة، الیوم االثنین، أنھا حققت صافي ربح 
جنیھ خالل  ملیون ٣٫٤٦جنیھ خالل الفترة، مقابل صافي ربح بلغ 

الفترة ذاتھا من العام الماضي.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة 
ملیون  ٥٫٩٧ملیون جنیھ، مقابل  ٥٫٤٤خالل الفترة لتصل إلى 

.ووافق مجلس إدارة الشركة على ٢٠١٩جنیھ خالل النصف األول من 
سنوات  ٣التفاوض مع شركة إدارة الفندق إلعادة تجدید العقد لمدة 

ركة خالل الربع األول من العام الجاري، صافي ربح أخرى.وحققت الش
ملیون جنیھ  ١٫٦٩ملیون جنیھ خالل الفترة، مقابل صافي ربح بلغ  ١٫٧٣

خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل 
ملیون جنیھ، خالل  ٢٫٩٧ملیون جنیھ، مقابل  ٣٫٣الفترة بنسبة لتصل إلى 

ً بلغت ٢٠١٩الربع األول من   ٧٫٢٢.وحققت أسیوط اإلسالمیة أرباحا
ملیون جنیھ في  ٥٫٩ملیون جنیھ في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 

  المصدر: مباشر العام السابق لھ.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
مصر.. اإلعالن عن الشركة التي ستقوم بإدارة البورصة السلعیة 

   األسبوع الجاري
المصیلحي وزیر التموین والتجارة الداخلیة، إنھ سیتم خالل قال علي 

األسبوع الجاري االعالن عن الشركة التى ستقوم بادارة البورصة السلعیة 
وذلك في اطار خطة الوزارة للتطویر قطاع التجارة الداخلیة وزیادة 
مساھمتة في الناتج القومي االجمالي.وأضاف مصیلحي الیوم االثنین،أن 

السیاسیة وجھت بتطویر التجارة الداخلیة والعمل على رفع كفاءتھا القیادة 
مشیرا الى أن الوزارة لدیھا استرایتجیة متكاملة للتطویر تم عرضھا على 

ً لوكالة أنباء الشرق ٢٠١٨الرئیس عبد الفتاح السیسي في  ، وفقا
األوسط.جاء ذلك خالل افتتاحھ لفرع ھایبر ماركت مجموعة اللولو 

ملیون جنیھ .وذكر أن خطة  ١٨٠باجمالي استثمارات تبلغ  االماراتیة
الوزارة تعمل على رفع وتطویر البنیة األساسیة لقطاع التجارة الداخلیة 
من خالل انشاء المناطق اللوجستیة متعددة األنشطة والتى تشمل مناطق 
للتخزین ومستودعات وموالت ومناطق ترفیھیة أو مناطق لوجستیة 

أن تطویر البنیة األساسیة سوف ینعكس ایجابیا على  متخصصة.وأشار الى
المواطن من خالل تقدیم سلع ذات جودة عالیة وتقلیل الھادر من خالل 
تخفیض حلقات التداول االمر الذى سیعمل على خفض االسعار الن التكلفة 

 ١٥بالمائة من تكلفة المنتج وقد تصل الى  ١٢الى  ١٠النقل تتراوح من 
ھ قال یوسف علي مسایلم عبد القادر، رئیس مجلس إدارة بالمائة.من جانب

مجموعة اللولو االماراتیة إن المجموعة حددت خطة إستثمارات في مصر 
عقب التعاون مع الحكومة المصریھ والذي أسفر عن توقیع أربعة عقود 
الربعة مراكز تجاریھ في مناطق مختلفھ كنواة للتعاون بین الحكومھ 

 ٤ھایبر ماركت و  ١١أن المجموعة ستفتتح والقطاع الخاصوأضاف 
میني ماركت في مصر خالل الثالث سنوات القادمة، باإلضافة إلي أن 
المجموعة ستقوم باالستثمار في مركز لوجستي متطور مزود بجمیع 
المرافق لخدمة منافذ البیع بالتجزئة المصریة ، حیث تخطط المجموعة 

وعة كثفت خطة التواجد فى ملیارات جنیھوقال إن المجم ٨إلستثمار 
مصر بقوة وقامت المجموعة بالدخول في مشاریع تجاریة مع مطورین 
بارزین، كما ان المجموعة تمتلك قدرة كبیرة لتعمل كقناه لنقل الصادرات 
المصریة على مستوى العالم، حیث قامت بتصدیر كمیات ھائلة لما یزید 

غیرھا من المنتجات منتج مصري من أقسام الخضار والفاكھة و ٣٠٠عن 
ً المنتجات الغیر غذائیة لفروعھا األخرى  الغذائیة المبردة والمجمدة وأیضا
من الھایبرماركت المنتشرة ما بین دول الشرق األوسط ، وتخطط 

ً لعمل زیادة جوھریة في صادرتھا من مصر.     المصدر: مباشر المجموعة أیضا

   ء فى مصررئیس الوزراء: خطة حكومیة لتطویر صناعة الدوا

َّ الحكومة تعمل  قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئیس مجلس الوزراء، إن
على وضع رؤیة واضحة وخطة تنفیذیة محددة لتطویر صناعة الدواء فى 

ً؛ لمناقشة آلیات تطویر صناعة الدواء فى » مدبولى«مصر.وعقد  اجتماعا
بحث مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزیر التعلیم العالى وال

العلمى، والدكتورة ھالة زاید، وزیرة الصحة والسكان، والدكتور محمد 
عوض تاج الدین، مستشار رئیس الجمھوریة لشئون الصحة والوقایة، 
واللواء بھاء الدین زیدان، رئیس الھیئة المصریة للشراء الموحد واإلمداد 

ئة الطبى وإدارة التكنولوجیا الطبیة، والدكتور تامر عصام، رئیس ھی
علمتنا » كورونا«الدواء المصریة.وأشار رئیس الوزراء إلى أن أزمة 

ً لكل دول العالم  ً كبیرا الكثیر، وال نزال نتعلم منھا؛ حیث إنھا تمثل تحدیا
ً خالل ھذه األزمة ھو ضرورة  لحا ً بأن األمر الذى أصبح مُ أجمع، مُنوھا

  
ً في نشاط الصناعات التحویلة بمصر خالل  %٧٫٥اإلحصاء:  تراجعا

   مایو
واإلحصاء المصري، انخفاض أعلن الجھاز المركزي للتعبئة العامة 

خالل  %٧٫٥الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة واالستخراجیة بنسبة 
مایو مقارنة بأبریل الماضي.وأوضح الجھاز في بیان الیوم االثنین، أن 
الرقم القیاسي للصناعات التحویلیة بدون الزیت الخام والمنتجات 

خالل في أبریل  ٩٣٫٨٦خالل شھر مایو  مقابل  ٨٦٫٨٦البترولیة بلغ 
 ١٧١٫٢الماضي.وأشار إلى أن الرقم القیاسـي لصناعة المشروبات بلغ 

بارتفاع  ١٠٨٫٣حیث بلغ  ٢٠٢٠خالل شھر مایو مقارنة بشھر أبریل 
ً لحلول  %٥٨٫١قدره  وذلك بسبب زیادة الطلب على المشروبات نظرا

موسم الصیف.كما بلـغ الرقم القیاسي لصناعة الحاسبات والمنتجات 
خالل مایو مقارنة بـ  ١٢٤٫٧اإللكترونیة والبصریة واألجھزة الطبیة 

وذلك بسبب زیادة المبیعات من  %٣٣٫٣في أبریل بارتفاع قدره  ٩٣٫٦
ً لظروف جائحة كورونا.وذكر الجھاز أن الرقم  األجھزة الطبیة نظرا

في مایو  مقارنة أبریل  ١٢٤٫١القیاسـي لصناعة المنتجات الغذائیة بلغ 
بسبب تخفیض الطاقة  %٢٥٫٢بنسبة انخفاض قدرھا  ١٦٥٫٩لغ حیث ب

اإلنتاجیة وتوقف عدد من المصانع بسبب أزمة فیروس كورونا.كما بلغ 
خالل شھر مایو مقارنة  ٧٦٫٢الرقـم القیاسـي لصناعة منتجات التبغ 

وذلك بسبب قلة  %٣٣٫٣بانخفاض قدره  ١١٤٫٢بشھر أبریل حیث بلغ 
ار إلى جانب غلق المقاھي تطبیقا لإلجراءات المبیعات وانخفاض األسع

  المصدر: مباشر االحترازیة.

مصر األولى في خریطة االستثمار األجنبي المباشر بالشرق األوسط 
   ٢٠١٩وأفریقیا في 

ساھمت الجھود التي قامت وتقوم بھا الدولة لتھیئة مناخ االستثمار 
الملف، في أن تؤتي ووضع األطر التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بھذا 

ثمارھا في تعزیز ثقة المستثمرین األجانب في االقتصاد المصري، 
وضخھم للمزید من االستثمارات خالل الفترة الماضیة بالرغم من 
تراجع تدفقھا في المنطقة بشكل عام، لتتوالى التقاریر الدولیة المؤكدة 

تحقیق  على ذلك، والتي تعكس في ذات الوقت ثقة المجتمع الدولي في
اقتصاد البالد االستقرار والثبات. وفي ھذا الصدد، أصدر المركز 
ً سلط من خاللھ الضوء على تقدم  اإلعالمي لمجلس الوزراء إنفوجرافا
مصر على خریطة االستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق 

ً لمؤسسة "٢٠١٩األوسط وأفریقیا لعام   FDI، وذلك وفقا
Intelligence التقریر، زیادة نسبة تدفق االستثمارات ".وجاء في

، لتحتل بذلك المركز األول %٢٠٫٢األجنبیة المباشرة لمصر بنسبة 
 ١٣٫٧، باستثمارات ٢٠١٩على منطقة الشرق األوسط وأفریقیا عام 
 ١١٫٤، باستثمارات ٢٠١٨ملیار دوالر، مقارنة بالمركز الرابع عام 

فق االستثمارات ملیار دوالر، وذلك على الرغم من انخفاض تد
، %١٤٫٩األجنبیة المباشرة لمنطقة الشرق األوسط وأفریقیا بنسبة 

ملیار  ١٣٥٫٤، مقارنة بـ ٢٠١٩ملیار دوالر عام  ١١٥٫٢لتصل إلى 
.ورصد التقریر، احتالل اإلمارات المركز الثاني ٢٠١٨دوالر عام 
ملیار دوالر، تلیھا السعودیة في المركز الثالث  ١٢٫٨باستثمارات 

ملیار دوالر، في حین احتلت نیجیریا المركز الرابع  ١٢٫٣ستثمارات با
ملیار دوالر، تلتھا غانا في المركز الخامس  ١٠٫٢باستثمارات 
ملیار دوالر، وجنوب أفریقیا المركز السادس  ٤٫٨باستثمارات 
ملیار دوالر، كما احتلت كینیا المركز السابع  ٤٫١باستثمارات 



 

 

عقدنا عدة »: «مدبولى«مصر.وتابع اإلسراع بعملیة تطویر صناعة الدواء فى 
اجتماعات فى ھذا الشأن قبل حدوث األزمة الراھنة، لكن جائحة كورونا أسھمت 
فى التعجیل بطرح ھذه القضیة للنقاش مرة أخرى، وال سیما أن لدینا بالفعل عدة 
ً بھذا الملف الحیوى؛ من بینھا وجود سوق كبیر،  ُسھم فى المُضى قدما محفزات ت

، ضرورة اإلسراع »مدبولى«وأكد ».یة التصدیر للقارة األفریقیةوكذا إمكان
بإجراءات تسجیل األدویة، مع وضع المحفزات للمصانع لتطویر صناعاتھا 
ّف رئیس الوزراء بوضع رؤیة واضحة وخطة تنفیذیة  والتوسع فیھا، كما كل
محددة لتطویر صناعة الدواء فى مصر.كما وجھ بمتابعة جمیع المحاوالت 

، على أن یتم التنسیق مع »كورونا«میة لتصنیع لقاح لمواجھة فیروس العال
ً لتكلیفات رئیس الجمھوریة  الجھات المختصة لتوفیر حصة مناسبة لمصر، طبقا

، خالل االجتماع، ضرورة توفیر األدویة المختلفة »مدبولى«فى ھذا الشأن.وأكد 
سھولة ویسر، مع  فى جمیع المستشفیات والصیدلیات، وإتاحتھا للمواطنین بكل

ضرورة التنسیق الكامل فى ھذا األمر بین وزارتى الصحة والتعلیم العالى، وكل 
من الھیئة المصریة للشراء الموحد، وھیئة الدواء المصریة.وقال رئیس الوزراء، 
إنھ سیتم فى اجتماع الحق دعوة مسئولى صناعة الدواء، والمصنعین أنفسھم، 

، وشكاواھم المتعلقة بھذه الصناعة للعمل على لالستماع آلرائھم ومقترحاتھم
تطویرھا والنھوض بھا.وقالت وزیرة الصحة والسكان: كنا حریصین على مدار 
العامین الماضیین على توفیر األدویة بصورة كاملة وعادلة، الفتة إلى أن صناعة 

طى حثیثة للغایة، وكان لھا دور كبیر فى مساندة الدو ُ لة الدواء فى مصر تتقدم بخ
لمواجھة مختلف التحدیات، والتى من أھمھا الدور الكبیر الذى لعبتھ فى عالج 

َّ رجال صناعة ».سى«المواطنین من فیروس  كما أكدت الدكتورة ھالة زاید، أن
الدواء نجحوا فى جلب بعض األدویة المھمة التى تسھم فى عالج المرضى من 

مھم التنسیق مع رجال ، لتصنیعھا فى مصر، ومن ثم فمن ال»كورونا«فیروس 
صناعة الدواء لتطویر ھذه الصناعة الوطنیة المھمة.وأكد وزیر التعلیم العالى 
 ً ً فى ھذه الصناعة، مُشیرا ً وأفریقیا ُعد األولى عربیا َّ مصر ت والبحث العلمى، أن
إلى أن الدولة تمتلك المقومات األساسیة للریادة فى ھذا القطاع، وال سیما مع 

ً فى الوقت الحالى، كما أن ھناك میزات نسبیة  ١٥٠وجود أكثر من  ً قائما مصنعا
متعددة لھذا القطاع، وھو ما یُؤھلھ لفتح أسواق جدیدة بالقارة األفریقیة، كما أن 
ً إلى انخفاض تكلفتھا عن  ً للمنتجات الصیدلیة؛ نظرا ً مفضال عتبر مصدرا ُ مصر ت

َّ الدولة تقوم نظیراتھا فى مختلف دول العالم.وقال الدكتور خالد عب دالغفار، إن
بجھود كبیرة للعمل على تحقیق االكتفاء الذاتى من األدویة بأسعار تكون فى 
متناول المواطنین وبجودة عالیة، من خالل سیاسة وطنیة لألدویة تضمن 
الحصول على األدویة األساسیة.وطرح وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى بعض 

ضع استراتیجیة كبرى لھا عدة ركائز، منھا ما یتعلق التوصیات التى تستند إلى و
بدعم صناعة الدواء واألبحاث العلمیة المتطورة، وكذا عملیات تسجیل األدویة، 
ومراقبة عملیات اإلنتاج والتخزین، وھو األمر الذى من شأنھ النھوض بصناعة 

الدكتور  الدواء فى مصر، وزیادة قدرتھا على المنافسة فى األسواق العالمیة.وأكد
 َّ محمد عوض تاج الدین، مستشار رئیس الجمھوریة لشئون الصحة والوقایة، أن
ملف صناعة الدواء یحتل أھمیة كبرى، وتضعھ الدولة فى مقدمة أولویاتھا، 

الدور الحیوى لصناعة الدواء، وھو ما ظھر » كورونا«وأبرزت أزمة فیروس 
قاح للفیروس المستجد.وأشار من محاوالت الدول المختلفة حول العالم إلنتاج ل

اللواء بھاء الدین زیدان إلى أن ھیئة الشراء الموحد أسھمت بدور فعال خالل 
الفترة الماضیة لتأمین احتیاجات البالد من المستلزمات واألجھزة الطبیة خالل 

ً من جانبھ بعض النقاط التى تسھم »كورونا«فترة انتشار فیروس  ، مستعرضا
راتیجیة صناعة الدواء بمصر.من جانبھ، أشار الدكتور تامر بإیجابیة فى دعم است

عصام، رئیس ھیئة الدواء المصریة، إلى أن صناعة الدواء لھا شقان، أولھما 
یتعلق باألمن القومى، وما یتصل بھ من توفیر األدویة االستراتیجیة الالزمة 

ل، مثل باقى للمواطنین، والشق الثانى لھ عالقة بإقامة استثمارات فى ھذا المجا
المجاالت ومن ثم ضخ رؤوس أموال جدیدة فى شرایین االقتصاد وزیادة معدالت 
َّ الھیئة تعمل على تیسیر إجراءات تسجیل األدویة، وكذا مساعدة  التوظیف.وقال إن
المصنعین للنھوض بھذه الصناعة المھمة.ووجھ رئیس الوزراء بدراسة جمیع 

تھا خالل االجتماع، مع توضیح أولویات األطروحات والتوصیات التى تمت مناقش
العمل إزاء البنود المقترحة، وذلك لإلسراع بتنفیذ ھذه االستراتیجیة القومیة 

   لصناعة الدواء فى مصر، وتحقیق غایاتھا.

الر، و سلطنة عمان المركز الثامن ملیار دو ٣٫٨باستثمارات 
ملیار دوالر، والمغرب في المركز التاسع  ٣٫٥باستثمارات 
ملیار دوالر، بینما جاءت كوت دیفوار في المركز  ٣باستثمارات 

ملیار دوالر.ھذا وقد استحوذت مصر على  ٢٫٩العاشر باستثمارات 
وأفریقیا تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة لمنطقة الشرق األوسط 

، كما احتلت ٢٠١٨عام  %٨٫٤، مقارنة بـ ٢٠١٩عام  %١١٫٩بنسبة 
ً من حیث تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة عام  ١٥المركز  عالمیا
.وجاء في التقریر، زیادة ٢٠١٨عام  ٢٣، مقارنة بالمركز الـ ٢٠١٩

عدد مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجدیدة بمصر بنسبة 
ل بذلك المركز الثاني في ھذا الشأن بمنطقة الشرق األوسط ، لتحت%٦٠

ً، مقارنة بالمركز الثالث عام  ١٣٦، بعدد ٢٠١٩وأفریقیا عام  مشروعا
ً، وذلك بعد اإلمارات التي احتلت المركز  ٨٥، بعدد ٢٠١٨ مشروعا

ً، كما احتلت جنوب إفریقیا المركز الثالث بـ  ٣٩٣األول بـ  مشروعا
ً، والسع ١٢٣ ً، في  ١١٧ودیة في المركز الرابع بـ مشروعا مشروعا

ً.وفي نفس  ١٠٢حین احتلت المغرب المركز الخامس بـ  مشروعا
ً، تلیھا إسرائیل في  ٨٧السیاق، احتلت كینیا المركز السادس بـ  مشروعا

ً، ثم نیجیریا في المركز الثامن بـ  ٧٤المركز السابع بـ   ٧٣مشروعا
ً، في حین احتلت سلطنة عمان ً،  ٤٧المركز التاسع بـ  مشروعا مشروعا

ً للتقریر فقد زاد  ٤٢لتأتي غانا في المركز العاشر بـ  ً.ووفقا مشروعا
عدد مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجدیدة بمنطقة الشرق 

ً عام  ١٧٤٦، لتصل إلى %٣٨٫٥األوسط وأفریقیا بنسبة  مشروعا
ً عام  ١٢٦١، مقارنة بـ ٢٠١٩   .٢٠١٨مشروعا



 

 

  العالمیة والعربیة  األخبار
 ٩٦٫٣جولدمان ساكس یتوقع أن یسجل الطلب العالمي على النفط 

   ٢٠٢٠ملیون برمیل یومیا بنھایة 
 ٩٦٫٣قال جولدمان ساكس الیوم إن الطلب العالمي على النفط سیسجل 

لیظل منخفضا بنحو ستة مالیین  ٢٠٢٠ملیون برمیل یومیا في نھایة العام 
.وبحسب (رویترز) ١٩-مقارنة بتوقعاتھ قبل جائحة كوفیدبرمیل یومیا 

ویتوقع أن یظل ” نفترض أیضا خسارة مستمرة لرحالت العمل“أضاف: 
ملیون برمیل  ٠٫٧منخفضا  ٢٠٢١الطلب على وقود الطائرات في نھایة 

  المصدر: حابى″.٢٠١٩یومیا عن مستواه في نھایة 

 الدعم المالي المركزي األلماني یتوقع تعافي االقتصاد بفضل
قال البنك المركزي األلماني (بوندسبنك) یوم االثنین إن اقتصاد ألمانیا   

یتعافى وقد یواصل تعافیھ في النصف الثاني من العام مدعوما بإجراءات 
تحفیز مالي اخذتھا الحكومة في مواجھة تفشي فیروس كورونا، حسبما 

یمكن أن یستمر التعافي في ”قالت رویترز.وقال البنك في تقریره الشھري 
وتوقع “.النصف الثاني من العام .. حزمة التحفیز األخیرة ستسھم في ذلك

البنك المركزي أیضا أن یسفر تباطؤ التجارة عالمیا نتیجة الجائحة عن 
تقلیص الفائض الكبیر لمیزان المعامالت الجاریة للبالد.وكان الفائض مثار 

ومن إدارة الرئیس األمریكي دونالد  انتقادات داخل االتحاد األوروبي
ترامب لما یسببھ من خلل في الموازین االقتصادیة الكلیة.ویتوقع بوندسبنك 
اآلن فائضا في میزان المعامالت الجاریة أللمانیا عند أقل من خمسة بالمئة 

انخفاضا من أكثر من  ٢٠٢٢من الناتج المحلي اإلجمالي سنویا حتى عام 
  م الماضي.سبعة بالمئة في العا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,456.00  0.29% السعودیة

 DFMGI 2,070.00  0.40%  دبي
 ADI 4,329.00 -0.05% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,922.31  1.24% الكویت

 BSEX 1,281.88 -0.13% البحرین
 GENERAL 9,351.00 -0.26% قطر

 MASI 10,207.00 -0.15% المغرب
 TUN20 6,597.00 0.01% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,584.77 0.43% أمریكا
 S&P 500 3,239.41  0.74% أمریكا
 NASDAQ 10,536.27 1.67% أمریكا

 FTSE 100 6,104.88 -0.31% لندن
 DAX 12,838.66  0.00% أمانیا

 Nikkei 225 22,657.38  -0.26% الیابان
 %0.17- 1,938.50 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.32 43.53 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.05-  41.57 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

المال رأس   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.  106.6  %37.6  5.31  شراء  3,446.9  3.86  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %130.8  13.01  شراء  3,064.0  5.64  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.8  7.4  7.0 %28.1 9.16  شراء 223.2 7.15  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(  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  التوزیعتاریخ   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  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 
  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  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  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 -سامكریت مصر   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   الكود  اسم الشركة
  سعر

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 0.69 24.08- 1,643,127 104,167,368 87.10 51.20 43.47% 

 EAST 11.90 -0.17 21.30- 818,183 9,637,739 17.80 9.99 7.34% ایسترن كومباني -الشرقیة 
 EKHO 1.04 0.39 19.38- 1,791,259 1,852,220 1.52 0.82 5.25% القابضة المصریة الكویتیة
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 5.67 -1.05 30.00- 1,336,076 7,655,366 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 14.62 -2.73 12.77- 3,878,080 57,244,668 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY 6.31 -0.32 43.71- 2,764,395 17,565,960 15.17 5.24 3.98% السویدى الیكتریك

 CLHO 4.90 -0.20 15.81- 8,243,088 41,469,496 6.94 3.78 2.94% شركة مستشفي كلیوباترا
بنك كریدي اجریكول 

 مصر
CIEB 26.90 -0.26 38.16- 49,662 1,340,877 45.15 24.60 2.68% 

 JUFO 7.95 2.58 7.56- 37,950 295,403 10.10 5.13 2.20% جھینة للصناعات الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 2.80 -0.36 42.15- 2,654,953 7,503,269 5.60 2.40 2.20% 

 ETEL 12.99 0.70 27.35 521,956 6,743,029 14.92 7.40 2.10% المصریة لالتصاالت
 ISPH 7.80 -1.64 17.89- 1,588,345 12,159,435 11.15 5.99 1.99% ابن سینا فارما

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 13.00 0.08 6.34- 1,267,026 16,471,238 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 68.50 0.37 31.51- 7,540 519,676 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر للتنمیھ 
 سودیك -واالستثمار

OCDI 11.25 -1.23 14.97- 1,084,035 12,167,615 17.75 6.10 1.62% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 1.37 1.25 44.15- 18,441,075 25,612,162 3.72 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 5.84 -1.85 75.01- 906,733 5,337,119 9.73 2.61 1.32% 
سیدى كریر 

 للبتروكیماویات
SKPC 6.07 0.17 32.18- 1,837,790 11,284,681 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC 1.36 1.57 22.51- 10,820,947 14,749,730 2.54 0.79 1.19% بالم ھیلز للتعمیر
االسكندریة للزیوت 

 المعدنیة
AMOC 2.29 -1.29 36.74- 1,478,009 3,438,547 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO 2.11 -0.23 44.33- 3,694,586 7,938,453 4.85 1.41 1.05% جى بى اوتو
بایونیرز القابضة 

 لألستثمارات المالیة
PIOH 3.58 -0.56 31.94- 2,636,349 9,425,815 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS 5.64 -1.74 45.24- 2,071,145 11,861,134 13.11 4.06 0.79% حدید عز
 ORHD 3.86 -1.78 41.52- 690,345 2,714,473 7.92 2.01 0.78% اوراسكوم للتنمیة مصر

 EMFD 2.25 0.90 20.77- 2,567,668 5,829,026 3.45 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمیة
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 0.40 5.25 26.15- 104,701,426 43,187,472 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 1.34 -1.18 44.29- 3,857,562 5,236,353 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكیماویة 

 كیما -المصریة 
EGCH 3.86 -0.77 27.99- 461,625 1,803,013 6.24 2.43 0.39% 

 -مجموعة بورتو القابضة
  بورتو جروب

PORT 0.57 -2.73 5.32- 10,526,889 6,103,737 0.85 0.35 0.25% 
 DSCW 1.30 0.23 25.72- 6,285,892 8,077,920 1.93 0.68 0.11% دایس للمالبس الجاھزة
  * 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
 في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر وقت
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر یحق

 المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر لھذا
 المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال من

ا محظور   .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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