
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١١/٠٨/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,938.23 -0.22% -16.09% 644,375,744 181,121,063 294,624,717,648مؤشر (

 EGX 50(  1,914.07 0.30% -10.96% 906,796,288 273,260,933 363,374,613,440مؤشر (
 EGX 70(  1,614.35 0.64%  26.37% 472,698,976 157,639,774 169,603,956,826مؤشر (
 EGX 100(  2,475.26 0.00% 43.31% 1,117,074,688 338,760,837 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 بوات الطبیة یقرون تجزئة القیمة االسمیة للسھمو العمساھم  
 أغسطس.. نھایة الحق في أسھم بورتو جروب المجانیة ٢٥  
  برایم القابضة تؤسس شركة جدیدة في مجال التكنولوجیا المالیة

  ملیون جنیھ ٥٠برأسمال 
 “ملیار جنیھ في الربع األول ١٫٣٥تتكبد ” حدید عز  
  في النصف األول %١٧٤أرباح المنصورة للدواجن ترتفع  
  ٣٤أرباح القاھرة لألدویة السنویة ترتفع%  
  وزیر: إعالن تأسیس البورصة السلعیة في مصر نھایة

  أغسطس
  خبیر اقتصادى: خفض سعر غاز المصانع یدعم القدرة التنافسیة

  للمنتج المصرى بالخارج
 “زیادة ” تصدیرى األدویة“تبحث مع أعضاء ” الصناعة

  صادرات القطاع
 تنتھي من تطویر معاییر اختیار األسھم المؤھلة آللیة رصة البو

  ”الشورت سیلینج“
 “تحویل ” البیئة”و” البترول“تبحث مع ” المواصفات والجودة

  المركبات للعمل بالغاز الطبیعى
 صاد األمریكي "جولدمان ساكس" یرفع تقدیرات نمو االقت

   ٢٠٢١في  %٦٫٢لـ
  ب من أرامكو وخفض بفعل نظرة متفائلة للطل %١النفط یصعد

  معروض العراق
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  الشركات المقیدةأخبار
  ة االسمیة للسھممساھمو العبوات الطبیة یقرون تجزئة القیم

وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة العبوات الطبیة، على تجزئة 
ً من جنیھ، مع بقاء رأس المال  ٢٠القیمة االسمیة للسھم لیصبح  ً بدال قرشا

ً على  ٦٩المصدر كما ھو  ً من  ٣٤٥ملیون جنیھ، موزعا ملیون سھم، بدال
یوم االثنین، إن صر، ملیون سھم.وقالت الشركة في بیان لبورصة م ٦٩

ً على تعدیل المواد  من النظام األساسي  ٧و ٦و ٤الجمعیة وافقت أیضا
كة.وحققت الشركة عن الربع األول من العام الماضي، صافي ربح للشر
نذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل ملیون جنیھ م ١٫٦٣بلغ 

ً خالل نفس الربع من الع ٧١٤٫٩٥ ام الماضي.وارتفعت ألف جنیھ أرباحا
ملیون  ٩٫٥٦مبیعات العبوات الطبیة خالل الثالثة أشھر حیث سجلت 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٥٫٧٧مارس، مقابل  جنیھ بنھایة
ملیون جنیھ  ٦٫١٥صافي ربح بلغ  ٢٠١٩ الماضي.وحققت الشركة خالل

ً خالل العام ال ١٫١٧، مقابل ٢٠١٩خالل  سابق لھ ملیون جنیھ أرباحا
 ٢٩٫٧٦.وارتفعت مبیعات الشركة خالل العام الماضي لتسجل ٢٠١٨

ملیون جنیھ خالل  ٢٣٫٢١، مقابل ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر
  المصدر: مباشر.٢٠١٨

 بورتو جروب المجانیة أغسطس.. نھایة الحق في أسھم 25
قالت شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، إن نھایة الحق في 

أغسطس الجاري.وأوضحت  ٢٥المجانیة لحامل السھم حتى جلسة  األسھم
، أنھ من المقرر توزیع األسھم المجانیة لبورصة مصر الشركة في بیان

سطس أغ ٢٦سھم مجاني لكل سھم أصلي في  ٠٫١٦٦بواقع 
.وكانت الشركة تقدمت بمستندات قید أسھم زیادة رأسمالھا المصدر ٢٠٢٠

ملیون جنیھ، بزیادة  ٧٠٢،١٦لیون جنیھ إلى م ٦٠١،٨٥و المدفوع من 
لمجمعة لشركة ملیون جنیھ.وأظھرت المؤشرات المالیة ا ١٠٠،٣١قدرھا 

بورتو جروب، عن الربع األول من العام  -مجموعة بورتو القابضة 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ١٦٫٣٤، تسجیل خسارة بلغت الجاري

ً خالل نفس الفترة مل ٥٩٫٥٩نھایة مارس الماضي، مقابل  یون جنیھ أرباحا
حیث من العام الماضوتراجعت إیرادات الشركة خالل الثالثة أشھر، 

ملیون جنیھ  ٤١٧٫٨٣ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٠٦٫٣٨سجلت 
ة من العام الماضي.وأظھرت القوائم المستقلة، ارتفاع خالل نفس الفتر

ً خالل الربع األول م ، حیث سجلت خسائر ٢٠٢٠ن خسائر الشركة ھامشیا
ملیون جنیھ خسائر  ٢٫٣٥ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٫٣٨بقیمة 

ً بلغت ٢٠١٩ل نفس الفترة من خال .وحققت بورتو جروب أرباحا
 ١٣٣٫٥٨م الماضي، مقابل أرباح بلغت ملیون جنیھ خالل العا ١١٦٫٨٨

  المصدر: مباشر ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.٢٠١٨ملیون جنیھ في 

برایم القابضة تؤسس شركة جدیدة في مجال التكنولوجیا المالیة 
  ملیون جنیھ ٥٠برأسمال 

أطلقت برایم القابضة شركتھا الجدیدة برایم فینتك معلنة دخولھا عالم 
) وتعد شركة برایم فینتك أحدث إضافة إلى fintechالتكنولوجیا المالیة (

س شركات تعمل في مجال الخدمات مجموعة برایم القابضة بھدف تأسی
االستھالكي والتأجیر التمویلي  المالیة غیر المصرفیة، بما في ذلك التمویل

لكل من الشركات واألفراد على حد سواء.وأوضحت الشركة في بیان 
ملیون جنیھ، مع خطة  ٥٠در الیوم، أن رأس مال الشركة الجدیدة یبلغ صا

ھ بنھایة العام. وبحسب البیان، یأتي ملیون جنی ١٠٠لزیادة رأس مالھا إلى 
) لقانون رقم FRAإنشاء الشركة بعد اصدار الھیئة العامة للرقابة المالیة (

  م من حیث االرتفاع في السعرأسھ ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم
   ٩٫٩٩    ٥١٫٧٧  موبكو

   ٩٫٩٦    ٢٫٠٥  المصریین لالستثمار
  ٩٫٦٨    ٣٫٠٦  الحدید والصلب المصریة

  ٩٫٤٩    ١٢٫٠٠  وادي كوم إمبو
  ٩٫١٥    ١٫٥٥  لكح جروب

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)  االغالقر سع  السھم

 -٦٫٩٠    ٢٩٫٠٠   السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل
 -٦٫٨٢    ٤٫٩٢  روبكس

 -٦٫٦١    ٥٫٧٩  الشرقیة الوطنیة لالمن الغذائي
 -٦٫٥٨    ٧٫٥٣   الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة

 -٦٫١٩    ٠٫٤٧  العروبة للسمسرة في األوراق المالیة

  

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

  ٦٤٫٠٠    ٨٧،٥١٢،٦٠٨  البنك التجاري الدولي
  ٣٫٠٦    ٨٠،٤٧٣،٠٩٦  الحدید والصلب المصریة

  ٤٫٧٣    ٥٧،٧٦٢،٦٨٨  العربیة ادارة االصول
  ٣٫٣٤    ٤٨،٩٣١،٢٦٤  مدینة نصر لالسكان

  ٧٫٠٣    ٤٥،٩٨٩،٣٤٨  السویدى الیكتریك

  

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

  ١٫٦١    ٢٧،٧١٣،٨٠٠  القلعة
  ٣٫٠٦    ٢٧،٦١٩،٨٦٣  الحدید والصلب المصریة

  ٠٫٤٧    ٢٦،٤٩٩،٦٠٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٤٥    ١٩،٢٥١،٢٢٠  المصریة للمنتجعات السیاحیة

  ١٫٤٧    ١٧،٩٨٤،٦٣٤  دایس

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ل ) والذي بموجبھ تأم٢٠٢٠مارس  ١٧(الصادر في  ٢٠٢٠لسنة  ١٨
الھیئة تطبیق المزید من التنظیم وتحقیق سالمة واستقرار األنشطة التابعة 

الیة غیر المصرفیة في مصر.وتترأس شركة لھا والتي تشمل الخدمات الم
ا في  ٣٠عریان كرئیس تنفیذي بخبرة أكثر من  ڤتبرایم فینتك میر عامً

 مجاالت االتصاالت والخدمات المصرفیة، من خالل المناصب السابقة
التي شغلتھا في شركات مثل أمریكان إكسبریس، لوسنت تكنولوجي، 

شركة برایم  وتسعىمي.موبینیل/أورانج مصر، وبنك أبو ظبي اإلسال
فینتك إلى دخول القطاع لتقدم الى الصناعة نظرة جدیدة من خالل 
مجموعة من الخدمات والمنتجات التي ستساھم في اثبات ریادتھا في ھذا 

عریان: "ال یمكن  ڤتمیر وقالتي األسواق المصریة.القطاع األحدث ف
الخدمات المالیة إنكار امكانیة االبتكار في مصر، وال تزال الحاجة إلى 
سبة للمصریین غیر المصرفیة من خالل المنصات االلكترونیة أولویة بالن

: بالرغم من وتابعتاالقتصادي". -بغض النظر عن قطاعھم االجتماعي 
ملیون نسمة إال أن نسبة عمالء القطاع  ١٠٠تتجاوز  وجود كثافة سكانیة

حسین حیاتھم ٪ فقط، ویتطلع المصریون إلى ت٣٨المصرفي ال تزید عن 
برایم فینتك للتركیز  وتخططوأعمالھم وصناعاتھم من خالل النمو القوي.

على أربعة منتجات رئیسیة، وھي التمویل االستھالكي، والتأجیر 
الشركة أعمالھا  وتستھلة، وبطاقات التمویل.التمویلي، والمحافظ الذكی

ل بإطالق التموی ٢٠٢٠التجاریة في نھایة الربع الثالث من عام 
االستھالكي والتأجیر التمویلي ثم تخطط إلطالق منتجاتھا وخدماتھا 

  المصدر: مباشر .٢٠٢١ي الربع األول من عام األخرى ف

  ولفي النصف األ %١٧٤أرباح المنصورة للدواجن ترتفع 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة المنصورة للدواجن، ارتفاع أرباحھا 

بالمائة، على أساس  ١٧٤بنسبة  خالل النصف األول من العام الجاري
یوم االثنین، أنھا حققت سنوي.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، 

ملیون  ١٧٫٠١أشھر األولى من العام الجاري بلغ  ٦افي ربح خالل الـص
ملیون جنیھ خالل الفترة ذاتھا من  ٦٫١٩٥ھ، مقابل صافي ربح بلغ جنی

اط خالل النصف األول من العام الماضي.وارتفع صافي إیرادات النش
ملیون جنیھ  ٥٨٫٤٢٧ملیون جنیھ، مقابل  ٩٠٫٥٢لتصل إلى  ٢٠٢٠

.وحققت الشركة خالل الربع األول من العام ٢٠١٩ خالل نفس الفترة من
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ٩٫٤٦بلغ الحالي، صافي ربح 

ً خالل نفس ٤٫٠٨مارس الماضي، مقابل  الفترة من  ملیون جنیھ أرباحا
العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة؛ حیث سجلت 

ملیون جنیھ خالل نفس  ٢٩٫٠٩، مقابل ملیون جنیھ بنھایة مارس ٤٧٫٩٧
  المصدر: مباشر .٢٠١٩الفترة من 

  %٣٤أرباح القاھرة لألدویة السنویة ترتفع 
لكیماویة، عن العام كشفت المؤشرات المالیة لشركة القاھرة لألدویة والصناعات ا

بالمائة على  ٣٣٫٦باح الشركة بنسبة )، ارتفاع أر٢٠٢٠-٢٠١٩المالي الماضي (
أنھا سجلت  یوم االثنین،أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، 

وحتى نھایة یونیو  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ١١٣٫٨صافي ربح بلغ 
ً خالل العام المالي السابق لھ.وارتفعت ملیون جنیھ أ ٨٥٫١٧، مقابل ٢٠٢٠ رباحا

نھایة یونیو مبیعات القاھرة لألدویة خالل العام المالي الماضي لتسجل ملیار جنیھ ب
جنیھ خالل العام المالي المقارن.وحققت الشركة ملیون  ٩٥٧٫٦الماضي، مقابل 

 ٩٢٫٢٢ خالل التسعة أشھر من العام المالي الجاري، صافي ربح خالل الفترة بلغ
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من عام  ٧٢٫٢٢ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

لتسعة أشھر من العام المالي الجاري .وارتفعت مبیعات الشركة خالل ا٢٠١٨
ملیون جنیھ خالل  ٧٣٥٫٨٣ملیون جنیھ، مقابل  ٧٧٣٫٣٢ة، لتصل إلى بنسب

  المصدر: مباشر الفترة ذاتھا من العام الماضي.

 ملیار جنیھ في الربع األول ١٫٣٥تتكبد ” حدید عز“ 
ملیار جنیھ  ١٫٣٥صافي خسائر مجمعة ” حدید عز“تكبدت شركة 

بأول ثالث أشھر من العام الجاري بنسبة ارتفاع في الخسائر 
نة . ملیار جنیھ بالفترة المقار١٫٢٧٦، مقابل صافي خسائر %٥٫٧

من العام السابق، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت 
من  ملیار جنیھ خالل الربع األول ١٠٫٧٩المبیعات لتصل إلى 

ملیار جنیھ بالربع  ١٢٫٦١العام الجاري مقابل إجمالي مبیعات 
ً نحو ٢٠١٩المقارن من  .وانخفض مجمل %١٥، مسجلة انخفاضا

ملیون جنیھ مقابل  ٨٠٫٤٨٢الربح خالل نفس الفترة إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المماثلة.وسجلت تكلفة المبیعات  ٣٠٢٫٩٦٩

ول من العام الجاري، ملیار جنیھ بالربع األ ١٠٫٧٠٥٫٦٩٠مبلغ 
ملیار جنیھ بالربع المقارن من  ١٢٫٣١٣٫١٩١مقابل 

.وكانت أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة غیر المدققة عن ٢٠١٩
رس الماضى تكبد شركة حدید عز خسارة تصل الفترة المنتھیة بما

ملیون جنیھ بعد خصم حقوق األقلیة، مقارنة بـ ملیار جنیھ  ٨٦٠إلى
.وتراجعت المبیعات خالل ٢٠١٩بع األول من خسائر خالل الر

ملیار  ١٠٫٧لتصل إلى  %١٥الربع األول من العام الجاري بنسبة 
نة من العام ملیار جنیھ خالل الفترة المقار ١٢٫٦جنیھ، مقابل 

السابق.وسجلت تكلفة المبیعات خالل الفترة من ینایر إلى مارس 
یار جنیھ خالل مل ١٢٫٣ملیار جنیھ، مقابل  ١٠٫٧الماضى حوالى 

ملیون  ٤٥٣الفترة المقارنة.وبلغت المصروفات العمومیة واإلداریة 
ملیون جنیھ خالل فترة  ٤٥٨جنیھ خالل نفس الفترة، مقارنة بـ

فى وقت سابق، عن أسعارھا ” حدید عز“لنت شركة المقارنة.وأع
 ٩٫٧٥٠الجدیدة للموزعین لشھر أغسطس لیصل سعر طن الحدید 

جنیھ  ٥٧٠بة القیمة المضافة بزیادة بلغت ضری %١٤جنیھ شامل 
جنیھ  ٩٫١٨٠عن أقل سعر وصلت إلیھ فى یولیو الجارى بقیمة 

شامل الضریبة.وجاءت تلك الزیادة عقب خمسة أشھر من 
أن ” حدید عز“نخفاضات المتتالیة فى سعر الحدید.وأوضحت اال

أسعارھا الجدیدة قطعیة أى بدون حوافز. وتأتى الزیادة فى أعقاب 
االرتفاع فى أسعار الخامات من خام حدید وخردة وبیلیت بعد أن 
بدأت األسواق العالمیة، خاصة الصین، فى التعافى من فیروس 

تصادیة مما أدى إلى زیادة الطلب واستئناف األنشطة االق” كورونا“
  البورصة المصدر: جریدةعلى الحدید.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
 إعالن تأسیس البورصة السلعیة في مصر نھایة أغسطسوزیر: 

أكد علي المصیلحي، وزیر التموین المصري، أنھ سیتم اإلعالن عن 
لفت  إلى أن الھدف تأسیس البورصة السلعیة قبل نھایة الشھر الجاري.و

من إنشاء البورصة السلعیة ھو تحقیق المزید من الشفافیة واإلفصاح في 
ا، وفقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.جاء ذلك خالل عملیة طرح السلع وبیعھ

یوم االثنین، ، لمناقشة اجتماع لجنة الشئون االقتصادیة بمجلس النواب، 
بشأن الموافقة على اتفاق  ٢٠٢٠لسنة  ٤٠٤قرار رئیس الجمھوریة رقم 

الشراكة الثالثي األطراف لتنفیذ برنامج المساعدة الفنیة من أجل تطویر 
ة بأسواق المواد الغذائیة بین مصر وشركة "سیما ریس" تجارة الجمل

.وأوضح ٢٠٢٠مارس  ٣٠والوكالة الفرنسیة للتنمیة والموقع في 
رة الداخلیة، مشیرا إلى المصیلحي أن تلك الخطوة تعد نقلة في مفھوم التجا

أن عدم اإلفصاح وغیاب الشفافیة والمعلومات الدقیقة ھو السبب الرئیسي 
السلع من مكان آلخر.ومن ناحیة أخرى، أكد وزیر في تباین أسعار 

التموین والتجارة الداخلیة، أن إتاحة الكمامات الطبیة للمواطنین ھو واجب 
ت الطبیة على البطاقات التموینیة على الدولة، متوقعا استمرار دعم الكماما

لمساعدة المواطنین في توفیر كمامات طبیة بأسعار معقولة لمواجھة 
نا" المستجد .وقال إن الوزارة حرصت على طرح نوع فیروس "كورو

جنیھات للمستھلك، وذلك باإلضافة إلى  ٦جدید من الكمامات بسعر 
ً بسعر  أنواع أخرى للصرف  جنیھ، وذلك بھدف تورید ٨٫٥المتوافرة حالیا

على البطاقات التموینیة، مؤكدا أن الكمامة أصبحت جزءا أساسیا من 
اجھة فیروس "كورونا".وأشار المصیلحي إلى اإلجراءات االحترازیة لمو

أن توفیر الكمامات الطبیة المصنوعة من القماش على بطاقات التموین 
تتوقف بسبب ساھم في تنشیط حركة صناعة المنسوجات، والتي كادت أن 

جائحة فیروس "كورونا"، موضحا أن جمیع الكمامات المطروحة على 
فات الفنیة المعتمدة من الھیئة البطاقات التموینیة تتوافق مع المواص

المصریة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، 
  المصدر: مباشروكذلك وزارة الصحة.

ھلة آللیة عاییر اختیار األسھم المؤالبورصة تنتھي من تطویر م
  ”الشورت سیلینج“

وافق مجلس إدارة البورصة على تطویر معاییر اختیار األوراق المالیة 
المؤھلة آللیة اقتراض األوراق المالیة بغرض البیع، المقترح الذي 
اعتمدتھ الھیئة العامة للرقابة المالیة، كخطوة تسمح بزیادة عدد األوراق 

یق ؤھلة آللیة االقتراض بغرض البیع، وذلك في إطار التنسالمالیة الم
والتشاور المستمر بین البورصة والھیئة إلصدار القواعد والقرارات 
الالزمة لتنمیة وتطویر السوق.واستندت البورصة في مقترحھا بتطویر 
معاییر اختیار األوراق المالیة المؤھلة آللیة االقتراض بغرض البیع، إلى 

لیة ومن لیة حول األثر المتوقع للتطویر على عدد األوراق المادراسة تحلی
ثم على السیولة والتداول في السوق، باإلضافة إلى أن التجربة العملیة 
أثبتت فاعلیة واستقرار األنظمة اإللكترونیة المعدة في البورصة والمقاصة 

ھا للعمل بھذه اآللیة في الفترات السابقة.كشفت الدراسة التي أعدتھا ب
ھا، وھو ما عزز البورصة عن قلة عدد األوراق المالیة المتعامل علی

ضرورة التنویع والسماح لمزید من األوراق المالیة المقیدة أن تكون ضمن 
القائمة المؤھلة، وقد اعتمدت الدراسة على تحلیل كافة اإلحصاءات عن 

 .حیث قامت البورصة٢٠٢٠وحتى نھایة یونیو  ٢٠١٩الفترة من دیسمبر 
بغرض البیع منذ بدایة بتحلیل ومتابعة ألداء آلیة اقتراض األوراق المالیة 

تطبیقھا في السوق، والتي انتھت إلى إمكانیة زیادة عدد األوراق المالیة 

  
خبیر اقتصادى: خفض سعر غاز المصانع یدعم القدرة التنافسیة 

 للمنتج المصرى بالخارج
از، الغقال المھندس عمر الكومي الخبیر االقتصادي المتخصص في 

من  ٢٥:  ٢٠إن كل الصناعات التي تعتمد علي الغاز الطبیعي یكون 
تكلفة المنتج بھا ترجع بشكل أساسي ألسعار الغاز الطبیعي المستخدم 
بھا كمصدر للطاقة. وأضاف المھندس عمرو الكومي، في تصریحات 
لـ" الیوم السابع " أن خفض أسعار الغاز الموجھ للصناعة یدعم القدرة 

ة للمنتج المصري في األسواق الخارجیة، قائال "لو تم تخفیض فسیالتنا
من تكلفة %٢:  ٢٫٥من سعر الغاز الحالي سینعكس بنسبة من  %١٠

المنتج ".وأشار خبیر الغاز، إلي أن السعر الحالي للغاز الطبیعي 
دوالر لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة  ٤٫٥الموجھ للصناعة وھو 
بة لألنشطة الصناعیة وخفض السعر یعمل لنسسعر مرتفع نسبیا  با

علي تعدیل المیزان اإلقتصادي للوحدات الصناعیة المنتجة، الفتا إلى 
دوالر للملیون وحدة  ٣٫٦أن السعر العادل ألسعار الغاز الطبیعي نحو 

  المصدر: الیوم السابعحراریة بریطانیة .

ات زیادة صادر” تصدیرى األدویة“تبحث مع أعضاء ” الصناعة“
  القطاع

عقدت نیفین جامع، وزیرة التجارة والصناعة، اجتماعا مع أعضاء 
المجلس التصدیرى للصناعات الدوائیة، برئاسة الدكتور ماجد جورج، 
لبحث سبل النھوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانیات زیادة 
معدالت التصدیر لألسواق العالمیة وبصفة خاصة األسواق اإلفریقیة 

الدول العربیة.واستعرض اللقاء التحدیات التى تواجھ القطاع اق وأسو
وسبل حلھا بالتعاون مع مختلف الجھات الحكومیة المعنیة والجھات 
التابعة للوزارة.وقالت جامع إن قطاع الصناعات الدوائیة یمثل أحد أھم 
القطاعات الصناعیة باالقتصاد المصرى حیث یسھم فى توفیر 

من األدویة والمستلزمات والمستحضرات  حلىاحتیاجات السوق الم
الطبیة.وأشارت إلى حرص الوزارة على زیادة صادرات القطاع 
لألسواق العالمیة خاصة فى ظل الثقة الكبیرة التى یتمتع بھا قطاع 
الدواء المصرى باألسواق اإلقلیمیة والدولیة.أضافت جامع أن ھناك 

ً كبیرة لمضاعفة صادرات األدویة المصر ألسواق الدول یة فرصا
العربیة ودول القارة اإلفریقیة وبصفة خاصة أسواق دول حوض 
النیل.وطالبت أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجدید 
لمساندة صادرات قطاع األدویة والمستحضرات والمستلزمات الطبیة 
ورفعھ للوزارة لدراستھ فى إطار توجھ الوزارة نحو صیاغة برنامج 

ندة التصدیریة.وأشارت إلى استمرار صندوق تنمیة مساجدید لل
الصادرات فى سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك فى إطار تنفیذ 
توجیھات القیادة السیاسیة بسرعة سداد المستحقات لتوفیر السیولة 
المالیة للشركات فى ظل الظروف الصعبة التى یشھدھا االقتصاد 

الدكتور ماجد جورج رئیس  قالالعالمى من جراء جائحة كورونا.و
المجلس التصدیرى للصناعات الدوائیة إن المجلس یستھدف مضاعفة 

سنوات القادمة.أضاف أن صادرات قطاع  ٣صادرات القطاع خالل الـ
ملیون دوالر،  ٥٤٠الصناعات الطبیة بلغت خالل العام الماضى 

وتتمثل أھم األسواق المستقبلة لصادرات األدویة المصریة فى 
ودیة والیمن والسودان واإلمارات والعراق والمغرب واألردن لسعا

شركة لتصنیع  ٢٧٠ولیبیا ولبنان وألمانیا.أوضح أنھ یوجد فى مصر 
أشھر  ٦ملیون دوالر خالل الـ ٥٠المستلزمات الطبیة بلغت صادراتھا 



 

 

المسموح بالتعامل علیھا ضمن اآللیة المشار إلیھا، وذلك من خالل تعدیل 
و معاییر نسبة أحد معاییر السماح باإلدراج ضمن القائمة المخصصة، وھ

للشركة إلى السوق لیتم تخفیضھ رأس المال السوقي لألسھم حرة التداول 
ً إلى  ٠،٠٠٥من   ٧.وتستند البورصة إلى ٠،٠٠١وھو المطبق حالیا

معاییر كمیة الختیار األوراق المالیة المؤھلة آللیة اقتراض األوراق 
ص علیھا في المالیة بغرض البیع، متى استوفت المعاییر النوعیة المنصو

لك بعد دراسة أفضل ،وذ٢٠١٨لسنة  ١٣٣٧قرار رئیس البورصة رقم 
الممارسات العالمیة في ھذا الشأن، ومنھا رأس المال السوقي لألسھم حرة 
التداول وعدد أیام التداول والمتوسط الیومي لشركات السمسرة والمتوسط 

تداول السھم الیوم ي للمتعاملین وعدد أسھم الشركة المصدرة ومتوسط قیم 
لمسموح علیھا إجراء تعامالت الیومي.معاییر اختیار األوراق المالیة ا

  اقتراض األوراق المالیة بغرض البیع:

  النسبة\المعاییر الكمیة المعیار

  ٠٫٠٠١رأس المال السوقي لألسھم حرة التداول 

  %٩٥أیام التداول 

  %١٠المتوسط الیومي لشركات السمسرة 

  %٠٫٣املین المتوسط الیومي للمتع

  %٢٠معدل دوران األسھم حرة التداول 

  ٠٫٠٠١متوسط قیمة تداول السھم الیومي أو 

  ملیون فأكثر ٣٠٠عدد أسھم الشركة المصدرة 

وصل عدد األوراق المالیة المقیدة المؤھلة آللیة اقتراض األوراق المالیة 
ورقة مالیة  ٢٩، إلى ٢٠٢٠بغرض البیع بحسب أخر مراجعة نھایة یولیو

 ٢٦، ونحو ETFsاإلضافة الى وثائق صنادیق المؤشرات المتداولة ب
ورقة مالیة في المراجعة قبل األخیرة.من جانبھ قال د. محمد فرید رئیس 
البورصة المصریة إن تطویر معاییر اختیار األوراق المالیة المؤھلة 
للتعامل علیھا بآلیة االقتراض بغرض البیع، والذي من شأنھ زیادة عدد 

صة على راق المالیة المؤھلة، جاء في إطار حرص إدارة البوراألو
تسریع وتیرة تفعیل اآللیة الجدیدة لتعزیز السیولة والتداول وزیادة معدل 

فالمھمة اآلن ملقاة على عاتق شركات ” حركة ودوران األوراق المالیة، 
یضیف ” السمسرة لتفعیل عملیات اقتراض األوراق المالیة بغرض البیع 

لمالیة المؤھلة آللیة رید.فیما ستعلن البورصة القائمة الجدیدة لألوراق اد. ف
ً الثالثاء، على أن یسمح بالتعامل على القائمة  االقتراض بغرض البیع، غدا
الجدیدة بھذه اآللیة بدایة من جلسة تداول األربعاء المقبل، متى استوفت 

لسنة  ٢٦٨المتطلبات الواردة بقرار رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم 
ً للمعایر الجدیدة، إضافة أوراق مالیة جدیدة ، ستشھد القائمة استناد٢٠١٩ ا

  المصدر: جریدة البورصةعلى القائمة األخیرة دون استبعاد أي ورقة مالیة منھا.

  
  
  
  
  

األولى من العام الجارى.وطالب أعضاء المجلس بأھمیة مساعدة 
ة فى المعارض الدائمة الخارجیة والتى اركالشركات المصدرة للمش

تتیح تواجد المنتج فى أسواق التصدیر على مدار العام وذلك بھدف 
تعزیز تواجد المنتجات الدوائیة المصریة باألسواق العالمیة خاصة 
بأسواق دول القارة اإلفریقیة.كما طالبوا بأھمیة اإلسراع فى إصدار 

لجدید بھدف تعظیم االستفادة من ر االالئحة التنفیذیة لقانون االستثما
الحوافز الواردة بالقانون وبما ینعكس على حركة االستثمار فى السوق 

  المصدر:جریدة البورصةالمصرى.

تحویل ” البیئة”و” البترول“تبحث مع ” المواصفات والجودة“
 المركبات للعمل بالغاز الطبیعى

ھیئات  والجودة، إحدىعقدت الھیئة المصریة العامة للمواصفات 
وزارة التجارة والصناعة، اجتماعا مع وزارتى البترول والبیئة 
للوقوف على الخطوات التنفیذیة ومتطلبات المرحلة القادمة، لتحویل 
المركبات للعمل بالغاز ترشیدا الستھالك البنزین و السوالر.وقال 

ة، إنھ المھندس أشرف عفیفى، رئیس الھیئة العامة للمواصفات والجود
یوجد مواصفة لتشغیل المركبات بالغاز ولكن االجتماعات  بالفعل

ستبحث خطوات تفعیل تحویل المركبات للعمل بالغاز، ومدى توافر 
مراكز الخدمة لصیانة المركبات بمختلف أنواعھا، والتوسع فى مراكز 

أن المناقشات ستتطرق خالل الفترة ” البورصة”التحویل.أضاف لـ
ت الوقود، وما إذا كانت تحتاج مراجعة مواصفاالمقبلة لبحث و

لتطویر، بما یتناسب مع تشغیل المركبات بالغاز. وكان الرئیس عبد 
الفتاح السیسى، رئیس الجمھوریة، كلف وزارة التجارة والصناعة، 
بالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة لتشغیل المركبات بالغاز لترشید 

الفترة المقبلة ستشھد ضح عفیفى، أن استھالك البنزین والسوالر.وأو
عقد سلسلة اجتماعات مع كافة الحھات المعنیة لالنتھاء من الصیغة 
النھائیة لتشغیل المركبات بالغاز لترشید استھالك البنزین 
والسوالر.وتعد الھیئة العامة للمواصفات والجودة، والتى تأسست عام 

صر الوحیدة فى م ، المرجع القومى المعتمد، والجھة الرسمیة١٩٥٧
التى تتولى جمیع أنشطة المواصفات والجودة واالختبارات والمعایرات 
الصناعیة، والتى تھدف إلى رفع جودة المنتجات المصریة، بما یجعل 

المصدر:  ھذه المنتجات قادرة على المنافسة فى األسواق العالمیة والمحلیة.

  جریدة البورصة



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
في  %٦٫٢فع تقدیرات نمو االقتصاد األمریكي لـدمان ساكس" یر"جول

٢٠٢١   

رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاتھ بشأن أداء االقتصاد األمریكي خالل 
العام المقبل، مع التفاؤل بشأن لقاح فیروس كورونا.ومن المتوقع أن 
ینكمش اقتصاد الوالیات المتحدة بشكل حاد في العام الجاري على خلفیة 

بالمائة  ٣٢٫٩ورونا التي أذافتھ انكماشا تاریخیا بنحو اعیات فیروس كتد
في الربع الثاني.وقال استراتیجیون في البنك األمریكي عبر مذكرة للعمالء 

یوم اإلثنین، إنھ من المتوقع أن ینمو اقتصاد نقلھا موقع "بیزنس إنسایدر"، 
دیرات مقارنة مع تق بالمائة في العام المقبل ٦٫٢الوالیات المتحدة بنحو 

بالمائة.وتابع االستراتجیون بقیادة "یان ھاتزیوس": "نتوقع  ٥٫٦سابقة عند 
وسیتم  ٢٠٢٠اآلن الموافقة على لقاح واحد على األقل بحلول نھایة عام 

".كما ٢٠٢١توزیعھ على نطاق واسع بحلول نھایة الربع الثاني من عام 
ت المتحدة إلى لة في الوالیاخفض البنك األمریكي تقدیراتھ لمعدل البطا

بالمائة.ویرى  ٧بالمائة في العام المقبل، من توقع سابق عند  ٦٫٥
،  ٢٠٢٠بالمائة بنھایة عام  ٩االستراتیجیون انخفاض معدل البطالة إلى 

بالمائة حالیًا.ویفترض البنك األمریكي أن اإلنفاق على خدمات  ١٠٫٢من 
ستأنف حیث ی ٢٠٢١ام المستھلك سیتسارع في النصف األول من ع

ا لمخاطر  ً المستھلكون األنشطة التي كانت ستعرضھم سابق
 ١٫٥كورونا.وأضاف البنك: "ما زلنا نتوقع أن تصبح حزمة بقیمة 

ا بحلول نھایة أغسطس/آب، لكن خطر  ً تریلیون دوالر على األقل قانون
ا ً  عدم اتخاذ مزید من اإلجراءات التشریعیة قد زاد ویمكن أن یشكل تھدید

  شئ". للتعافي النا

بفعل نظرة متفائلة للطلب من أرامكو وخفض معروض  %١النفط یصعد 
 العراق

ارتفعت أسعار النفط یوم االثنین، مدعومة بتفاؤل سعودي حیال الطلب 
اآلسیوي وتعھد عراقي بتعمیق تخفیضات المعروض، لكن عدم التیقن 

لول وبح.المكاسببشأن اتفاق لتدعیم تعافي االقتصادي األمریكي حد من 
بتوقیت جرینتش، كانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة  ٠٦٤١الساعة 

دوالر للبرمیل، في حین  ٤٤٫٧٤بالمئة إلى  ٠٫٨سنتا بما یعادل  ٣٤
 ١٫١سنتا أو  ٤٧تقدمت عقود الخام األمریكي غرب تكساس الوسیط 

الجمعة، متأثرا كان كال الخامین انخفض یوم .دوالر ٤١٫٦٩بالمئة مسجلة 
بالمئة،  ٢٫٥واعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم األسبوع مرتفعا بب

وقال مایكل مكارثي، استراتیجي .بالمئة ٢٫٤في حین صعد غرب تكساس 
تعلیقات نھایة األسبوع من أرامكو ھي ”السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، 

یة ركة أرامكو السعودكان أمین الناصر الرئیس التنفیذي لش“.المحرك حالیا
األحد إنھ یلحظ انتعاش الطلب في آسیا مع إعادة فتح االقتصادات  یوم قال 

رسم ”وقال مكارثي .تدریجیا عقب إغالقات مكافحة فیروس كورونا
وعلى “.صورة مزھرة للنظرة المستقبلیة للطلب في المنطقة اآلسیویة

فض إنتاجھ النفطي صعید المعروض، قال العراق یوم الجمعة إنھ سیخ
ألف برمیل یومیا أخرى في أغسطس آب وسبتمبر أیلول للتعویض  ٤٠٠

عن إنتاج فوق المستھدف في األشھر الثالثة األخیرة، مما سیساعده على 
االلتزام بنصیبھ من تخفیضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائھا، 

  المصدر: رویترز+.في إطار مجموعة أوبك

  

 

  عربیةمؤشرات االسواق ال

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  7,536.00  0.08% السعودیة

 DFMGI 2,102.00  0.40%  دبي
 ADI 4,381.00 0.62% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,053.36  0.48% الكویت

 BSEX 1,299.94 0.54% البحرین
 GENERAL 9,418.00 0.20% قطر

 MASI 10,270.00 0.01% المغرب
 TUN20 6,703.00 0.57% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  27,791.44 1.30% أمریكا
 S&P 500  3,360.47  0.27% أمریكا
 NASDAQ 10,968.36 -0.39% أمریكا

 FTSE 100  6,050.59 0.00% لندن
 DAX 12,687.53  0.10% أمانیا

 Nikkei 225  22,750.24  1.88% الیابان
 %1.26- 2,003.70 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.29 45.12 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.50  42.15 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدعف القیمة المضا مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.7  0.7  غ.م.  118.7  %23.5  5.31  شراء  3,839.8  4.30  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %108.2  13.01  شراء  3,395.4  6.25  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.9  8.0  7.6 %18.0 9.16  شراء 242.2 7.76  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٦/٠٨/٢٠٢٠  ٢٥/٠٨/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم اصلى ٠٫١٦٦٦٦٦٦٦٦  بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  ركةأسم الش

  ١٣/٠٨/٢٠٢٠  ١٥/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٤١٦٧القسط الثانى قیمتھ   الوطنیة للغاز (ناتجاس)
  ١٢/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٣٦٦٧٦٢  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي

  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

ش  ٢٨عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتاد بالعنوان الكائن   عادیة  عربیة لحلیج األقطانال  ١١/٠٨/٢٠٢٠
  الدور الثامن -وسط البد القاھرة  -طلعت حرب 

 –السویس  –حطة الكھرباء عتاقة بجوار م ٣بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو   غیر عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ١٦/٠٨/٢٠٢٠
  ٢٢٩٠١٤١٢تلیفون 

غیر و عادیة  بالم ھیلز للتعمیر  ١٨/٠٨/٢٠٢٠
  عبر تقنیة التصویت عن بعد من خالل تقنیة التصویت االلكترونى  عادیة

  ظة الجیزةمحاف –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى  ٤٣بمقر الشركة الكیلو   عادیة  اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٢/٠٨/٢٠٢٠
  محافظة المنوفیة –بالمبنى االدارى لمصنع الشركة بمدینة السادات   عادیة  حدید عز  ٢٢/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة –العجوزة  –اعداد القادة تقاطع شارعى سالم سالم و عبد العظیم راشد بمركز   غیر عادیة  النیل لحلیج االقطان  ٢٤/٠٨/٢٠٢٠
  القاھرة -عابدین  -ش الجمھوریة  ١٧قر نادي الشركة الكائن في بم  عادیة  مصر لالسواق الحرة  ٢٤/٠٨/٢٠٢٠

المنطقة الصناعیة  ١٥/٤القطعھ  – ٢Aبالعنوان ( المنطقھ الصناعیة بمقر مصانع الشركة   غیر عادیة  مینا فارم لألدویة و الصناعات الكیماویة  ٢٦/٠٨/٢٠٢٠
  محافظة الشرقیة) –مدینة العاشر من رمضان  -

عامة الستصالح االراضي و التنمیة و ال  ٢٩/٠٨/٢٠٢٠
  التعمیر

  القاھرة –بمقر الشركة بشارع الفیوم دار السالم   عادیة

 –عمارات رامو شارع عمر بن الخطاب من طریق النصر  ١٢بمقر الشركة الكائن في   عادیة  لالستثمار العقاري العربيالخلیجیة الكندیة   ٣٠/٠٨/٢٠٢٠
  مدینة نصر القاھرة

العواید  –محور المحمودیة  –بمقر الشركة الكائن طریق اسكندریة القاھرة الزراعى القدیم   عادیة  لیسیكو مصر  ٣١/٠٨/٢٠٢٠
  االسكندریة عن طریق االنعقاد االلكترونى و التصویت عن بعد -المنتزة ثالث  –البحریة 

  



 

 

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

آخر   الكود  اسم الشركة
  رسع

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 64.0 -1.78 22.91- 1,356,207 87,512,608 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
12.29 3.54 21.12- 3,733,043 45,294,820 17.80 9.99 7.08% 

القابضة المصریة 
 *الكویتیة

EKHO 
1.08 2.57 18.33- 1,298,876 1,393,784 1.52 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
13.94 -0.71 8.41- 1,561,503 21,883,712 20.60 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 بضةالقا

TMGH 
6.15 -0.65 24.72- 2,696,136 16,719,967 12.00 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
5.00 0.60 17.08- 681,902 3,375,113 6.85 3.78 3.23% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.03 1.88 38.87- 6,537,493 45,989,348 15.17 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
13.12 0.15 30.42 1,573,769 20,596,534 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.10 0.50 17.09- 1,086,126 8,679,014 11.15 5.99 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
13.00 -2.26 6.34- 168,000 2,184,000 14.00 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
7.40 -4.52 14.25- 390,337 2,901,292 10.10 5.13 2.32% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.80 -0.41 38.39- 30,117 812,645 45.15 24.60 2.10% 

 OCDI سودیك
12.85 -2.43 3.02- 725,666 9,503,951 17.75 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.34 2.14 30.71- 14,439,139 48,931,264 5.60 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
9.30 -0.85 37.92- 29,245 272,776 19.99 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.34 -1.71 19.44- 2,526,689 16,277,954 9.73 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
5.70 -1.38 46.02- 647,318 3,715,118 7.83 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.46 1.04 16.46- 9,341,351 13,647,970 2.54 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.61 -2.36 33.98- 27,713,800 44,949,984 2.87 0.81 1.12% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.96 5.61 22.49- 4,171,013 28,570,756 14.07 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.84 0.79 26.72- 2,861,392 10,945,071 6.16 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
2.50 -0.35 32.07- 7,327,732 18,467,292 4.85 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.49 -0.40 14.73- 3,940,120 9,873,225 3.45 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.70 0.43 31.09- 1,225,689 5,708,177 7.92 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
6.25 0.32 39.96- 5,230,588 32,746,642 13.11 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.47 -0.42 14.55- 26,499,607 12,416,723 0.75 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
11.08 0.64 45.03 346,777 3,811,870 11.56 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
3.06 9.68 34.21 27,619,863 80,473,096 3.44 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.47 -5.04 16.06- 17,984,634 26,596,012 1.93 0.68 0.19% 

 BTFH ن المالیة القابضةبلتو
2.73 -1.44 23.53 7,376,931 20,125,044 4.49 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة راقاألو بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ 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 لمنشورا 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 ومحلل/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

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


