
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٣/٠٨/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,922.33 0.03% -16.21% 637,542,144 230,843,410 298,112,057,344مؤشر (

 EGX 50(  1,942.93 0.38% -9.62% 907,446,848 386,058,629 368,896,114,688مؤشر (
 EGX 70(  1,648.80 0.65%  29.07% 525,352,256 244,596,955 173,334,364,160مؤشر (
 EGX 100(  2,519.58 0.00% 45.88% 1,162,894,464 475,440,365 442,328,842,240مؤشر (

  عناوین االخبار
  بدعم االستثمار في  %٤٦ت تعزز أرباحھا السنویة للتوكیالالقناة

  شركتین
  بنك مصر یرفع حصتھ في أسھم رأسمال سي أي كابیتال إلى

١٥٫١٢%  
  بسبب جائحة كورونا.. الشمس بیرامیدز تتحول للخسائر في

  النصف األول
  بالنصف األول %٦٨أرباح المصریین لإلسكان تتراجع  
  مرات في النصف األول ٧أرباح أكتوبر فارما تتضاعف  
  في النصف  %٣٦أرباح العربیة للصناعات الھندسیة تتراجع

  األول 
  مرات في النصف األول  ٦خسائر النعیم القابضة تتضاعف  
  في النصف األول  %٤٨أرباح كفر الزیات للمبیدات ترتفع  
 تأجیل طرح بنك القاھرة مجددا للعام المقبل  
 ري یبحثان تنمیة األراضي وزیرا قطاع األعمال واإلسكان المص

  تغلةغیر المس
 “EBRD ” ملیون دوالر لبنك  ١٠٠یوافق على قرض بقیمة

  مصر
 “قطن الزھر تصدران ضوابط تداول ال” الزراعة”و” التجارة

   ٢٠٢١-٢٠٢٠لموسم 
  مصنعون مصریون: تصدیر الكمامات القماشیة طوق نجاة

  لقطاع المالبس 
  وتتوقع أن تؤثر  ٢٠٢٠أوبك تخفض توقعات طلب النفط في

  سعارمخاوف الفیروس على األ
 تعاف محبط لإلنتاج الصناعي بمنطقة الیورو في یونیو  
  ي یولیو ف %٣٥تراجع شحنات الھواتف الذكیة في الصین  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا
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  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
  االستثمار في شركتینبدعم  %٤٦القناة للتوكیالت تعزز أرباحھا السنویة 

أظھرت القوائم المالیة لشركة القناة للتوكیالت المالحیة خالل العام المالي 
سنوي.وأوضحت على أساس  %٤٦، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠-٢٠١٩

ً بلغت  ملیون  ٣٢٨٫٤الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ  ٢٢٥٫٥غت بلجنیھ خالل العام المالي الماضي، مقابل أرباح 

في العام المالي السابق لھ.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 
- ٢٠١٨ي ملیون جنیھ في العام المال ٨٦٫٨ملیون جنیھ مقابل  ٥٥٫٥
.وأرجعت الشركة الزیادة في صافي الربع بسبب زیادة العائد على ٢٠١٩

ً االستثمارات بشركتي بورسعید ودمیاط للحاویات.وحققت  الشركة أرباحا
ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو إلى مارس الماضیین،  ٢٤٥٫٣٩بلغت 

عام ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من ال ١٧٧٫٣٧مقابل أرباح بلغت 
ملیون جنیھ،  ٤٩٫٣٣المالي الماضي.وبلغت إیرادات الشركة خالل الفترة 

ة من العام المالي ملیون جنیھ بالفترة المقارن ٦٣٫٩مقابل إیرادات بلغت 
  المصدر: مباشرالماضي.

  %١٥٫١٢بنك مصر یرفع حصتھ في أسھم رأسمال سي أي كابیتال إلى 

 ١٣٫٧٢لقابضة من رفع بنك مصر حصتھ في شركة سي أي كابیتال ا
ة.وأوضح البنك في بیان لبورصة مصر، أنھ بالمائ ١٥٫١٢بالمائة إلى 

جنیھ للسھم.وتبلغ  ٤٫١٤ ملیون جنیھ، بواقع ٥٨٫١ملیون سھم  ١٤اشترى 
.وقامت سي أي %٠٫٥٨نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساھم 

ل األوراق ملیون سھم من الصفقة فیما قامت بلتون لتداو ١٤كابیتال بتنفیذ 
ألف سھم.وحققت سي أي كابیتال خالل الربع األول من  ١٫٩المالیة بتنفیذ 

ً بلغت ٢٠٢٠ الثالثة أشھر األولى  ملیون جنیھ، خالل ١٠١٫٨٥، أرباحا
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٢٢٫٩٥، مقابل أرباح بلغت ٢٠٢٠من 

ملیون  ٤٩٤٫٥١١.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٩
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٥٤٣٫٧٤جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

  المصدر: مباشر .٢٠١٩

میدز تتحول للخسائر في النصف بسبب جائحة كورونا.. الشمس بیرا
 األول

أظھرت المؤشرات المالیة لشركة الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشآت 
للخسائر على أساس  ، تحولھا٢٠٢٠السیاحیة، خالل النصف األول من 

سنوي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، إنھا حققت صافي خسارة 
المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل الفترة ملیون دوالر خالل  ١٫٢٧بلغ 

ألف دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق  ٥٠٧٫٠٣أرباح بلغت 
حو ن ٢٠٢٠لھ.وبلغت إیرادات الشركة خالل النصف األول من عام 

ملیون دوالر، خالل نفس الفترة من العام  ٣٫٢ألف دوالر، مقابل  ٧٩٠٫٩
ل أظھرت خسائر بقیمة السابق لھ.ولفتت الشركة إلى أن نتائج األعما

ملیون دوالر خالل الربع الثاني من العام الجاري، نتیجة جائحة  ١٫٢٧
ت كورونا وتوقف التشغیل بالفندق، والذي یعد المورد األساسي إلیرادا

ألف دوالر منذ بدایة  ٢٥٦٫٢الشركة.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 
ً ألف دوال ٦٤٥٫٦٣ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  ر أرباحا

  المصدر: مباشر خالل نفس الربع من العام الماضي.

  بالنصف األول %٦٨أرباح المصریین لإلسكان تتراجع 

ین لإلسكان والتنمیة أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة المصری
 ٦٨، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠ألول من والتعمیر، خالل النصف ا

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

   ١٠٫٠٠    ١٥٫٤٠  مصر للزیوت والصابون
   ٩٫٩٩    ١٣٫٢١  للطباعة والتغلیفدلتا 
  ٩٫٩٧    ٠٫٩٥  كابو
  ٩٫٠٥    ١٫٤٧  لكھربائیة المصریةالت االكاب

  ٨٫٧٠    ٧٫٦٢  اسیك للتعدین

 

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

 -٩٫٢٦    ٧٫٤٥   االھرام للطباعة والتغلیف
 -٧٫٩٨    ١٠٫٥٠  األراضيالعامة الستصالح 

 -٧٫٨٩    ٨٫٥٢  العربیة الستصالح االراضي
 -٧٫٦٦    ٣٤٫٠٠   روعات الصناعیة والھندسیةمشال

 -٦٫٦٩    ٢٫٩٣  الحدید والصلب المصریة

  

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

  ٢٫٤٩    ٨٨،٠٨٣،٨٧٢  العربیة لحلیج األقطان
  ١٫٥١    ٧٦،٧٨٥،٥٨٤  المصریة للمنتجعات السیاحیة

  ٦٤٫٠٠    ٧٠،١٠٥،٩٧٦  ليالبنك التجاري الدو
  ١٫٥٥    ٦٥،٩٦٨،٤٠٠  دایس

  ٢٫٩٣    ٥٣،٢١٢،١٠٤  الحدید والصلب المصریة

  

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

  ٠٫٥٠    ٦٦،٥٨١،١٧٥  لالستثمار القابضةاوراسكوم 
  ٠٫٣٧    ٥١،٨٠٠،٢٥٩  العربیة لالستثمارات

  ١٫٥١    ٥٠،٤٢٦،٠٧٩  تجعات السیاحیةة للمنالمصری
  ١٫٥٥    ٤١،٤٥٠،٧٧٤  دایس

  ٢٫٤٩    ٣٤،٨٥٦،٤٦٤  العربیة لحلیج األقطان

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ  ٧٫٠٠٩بالمائة على أساس سنوي.حققت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خالل  ٢١٫٧خالل الفترة المنتھیة في یونیو الماضي، مقابل 

األقلیة.وبلغت  العام السابق لھ،مع األخذ في اإلعتبار حقوق نفس الفترة من
ملیون  ٢٥٫٩٩نحو  ٢٠٢٠ألول من عام إیرادات النشاط خالل النصف ا

ملیون جنیھ، خالل نفس الفترة من العام السابق  ٣٠٫٠٢جنیھ مقابل 
ملیون  ٦٠٫٣لھ.وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 

 ٩٫٣ألول من العام الجاري، مقابل أرباح بقیمة جنیھ خالل النصف ا
حققت خالل العام الماضي  وقد.٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من 

ً بلغت  ملیون جنیھ  ٢٢٫٧٥ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٢٩٫٣أرباحا
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات نشاط ٢٠١٨في 

غت ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بل ٦٠٫٩٩إلى  ٢٠١٩الشركة خالل العام 
  المصدر: مباشر. ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٦٤٫٠٨

   في النصف األول %٣٦أرباح العربیة للصناعات الھندسیة تتراجع 

كشفت القوائم المالیة لشركة العربیة للصناعات الھندسیة، خالل النصف 
 ٣٥٫٩بنسبة  األول من العام الجاري، عن تراجع صافي ربح الشركة

ملیون جنیھ  ٢٫٨٨في ربح بلغ ت صاسجل وقد بالمائة، على أساس سنوي
ً خالل نفس  ٤٫٤٩مقابل  ٢٠٢٠الستة أشھر األولى من  ملیون جنیھ أرباحا

الفترة من العام الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الفترة حیث 
خالل  ملیون جنیھ ٣٥٫١٣ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٣١٫٨سجلت 

ركة خالل الربع األول من نفس الفترة من العام الماضي.وحققت الش
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ١٫٢٣صافي ربح بلغ  ٢٠٢٠

ً خالل نفس الفترة من العام  ٢٫٥مارس، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
 ١٣٫٨٦الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة حیث سجلت 

الفترة ملیون جنیھ خالل نفس  ١٦٫٤٥ایة مارس، مقابل ملیون جنیھ بنھ
  المصدر: مباشر من العام الماضي.

   في النصف األول %٤٨أرباح كفر الزیات للمبیدات ترتفع 

كشفت القوائم المالیة المستقلة لشركة كفر الزیات للمبیدات والكیماویات، 
 ٤٧٫٧الشركة بنسبة عن النصف األول من العام الجاري، ارتفاع أرباح 

كة في بیان لبورصة مصر، بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشر
ملیون جنیھ منذ بدایة  ٣٣٫٥٦ربح بلغ یوم األربعاء، أنھا سجلت صافي 

ً خالل  ٢٢٫٧ینایر حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
كة خالل الستة الفترة المماثلة من العام الماضي.وتراجعت إیرادات الشر

ملیون جنیھ بنھایة یونیو،  ٣٧٠٫٢٦أشھر األولى من العام الحالي لتسجل 
.وحققت الشركة ٢٠١٩خالل نفس الفترة من ملیون جنیھ  ٣٧٧٫٢٦مقابل 

 ٢٦٫٣٩خالل الربع األول من العام الجاري، صافي ربح مجمع بلغ 
 ٨٫٨٥ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الفترة من العام الما ضي، مع األخذ في ملیون جنیھ أرباحا
ت الشركة خالل الثالثة أشھر حیث االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادا

ملیون جنیھ  ١٥٠٫٠١ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٢١٫١١سجلت 
قوائم خالل نفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفعت أرباح الشركة في ال

، ٢٠٢٠األول من  ملیون جنیھ خالل الربع ٢٦٫١١المستقلة، حیث سجلت 
ً خالل ن ٨٫٣٩مقابل    المصدر: مباشر .٢٠١٩فس الفترة من ملیون جنیھ أرباحا

  

  

  

  مرات في النصف األول ٧فارما تتضاعف أرباح أكتوبر 
 أظھرت القوائم المالیة لشركة أكتوبر فارما، خالل النصف األول

بالمائة على أساس  ٧١١، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠من 
قالت الشركة في بیان لبورصة مصر، إنھا حققت صافي سنوي.و

، ملیون جنیھ خالل الفترة المنتھیة في یونیو الماضي ٢٧ربح بلغ 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٣٫٣٣مقابل أرباح بلغت 

ل النصف األول من عام السابق لھ.وبلغت إیرادات الشركة خال
ملیون جنیھ خالل نفس  ٢٣٩ملیون جنیھ، مقابل  ٢٤٤نحو  ٢٠٢٠

السابق لھ.وحققت الشركة صافي ربح خالل الفترة الفترة من العام 
ملیون جنیھ خالل  ٣٫٤صافي ربح بـ مالیین جنیھ، مقابل ٨بقیمة 

الفترة ذاتھا من العام الماضي.وارتفعت اإلیرادات خالل الربع 
ملیون جنیھ،  ١٢٠بالمائة، لتسجل  ٥بنسبة  ٢٠٢٠ول من األ

 العام السابق لھ.ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ١١٤مقارنة بـ

  المصدر: مباشر

   لنصف األولمرات في ا ٦خسائر النعیم القابضة تتضاعف 

أظھرت القوائم المالیة لشركة النعیم القابضة لالستثمارات، خالل 
 ٦٠٩الجاري، ارتفاع خسائرھا بنسبة  النصف األول من العام

رصة بالمائة على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بیان لبو
ملیون دوالر خسائر خالل  ١٫٦٨مصر، یوم األربعاء، أنھا حققت 

ألف دوالر  ٢٣٦٫٩األولى من العام الجاري، مقابل الستة أشھر 
خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.وتراجعت إیرادات 

 ٥٫٥ملیون دوالر، مقابل  ٢٫٢١الشركة خالل النصف األول إلى 
للقوائم المالیة  ملیون دوالر إیرادات خالل النصف المقارن.وبالنسبة

ملیون دوالر  ١٫٢٤سجل المستقلة، تحولت الشركة للخسارة لت
ألف دوالر  ٧٨٫٢٤، مقابل ٢٠٢٠خسارة خالل النصف األول من 
ً في النصف المقارن.وحق قت شركة النعیم القابضة، في الربع أرباحا

ملیون دوالر، مقابل  ١٫٥٠، صافي خسائر ٢٠٢٠األول من عام 
في نفس الفترة من العام الماضي.وانخفض  ملیون دوالر ١٫٣٢

ألف دوالر في الربع األول  ٨٣٠٫٢٦ادات لتصل إلى إجمالي اإلیر
ملیون دوالر في نفس الفترة من عام  ٤٫٠٩، مقابل ٢٠٢٠من عام 
  المصدر: مباشر .٢٠١٩



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  تأجیل طرح بنك القاھرة مجددا للعام المقبل

القاھرة مجددا قالت مصادر لموقع مصراوي إنھ تقرر تأجیل طرح بنك 
، حتى تتعافى البورصات ٢٠٢١في البورصة المصریة للعام المقبل 

یستھدف طرح حصة ". وكان البنك ١٩-العالمیة من تداعیات "كوفید
من أسھمھ في البورصة في أبریل  %٣٠إلى  %٢٠تتراوح ما بین 

أن یؤجل الطرح ملیون دوالر، قبل  ٥٠٠الماضي، لجمع ما یصل إلى 
داعیات الجائحة على سوق األسھم. واشترط رئیس مجلس بسبب تأثیر ت

إدارة بنك القاھرة طارق فاید آنذاك "أن یستمر اھتمام المستثمرین في 
اجھة فیروس كورونا". وكان مقررا للطرح أن یكون األكبر منذ مو

في مصر.كانت الجولة الترویجیة األولى للطرح قد أظھرت في  ٢٠٠٦
من القائمین على صنادیق استثمار عالمیة  ینایر الماضي اھتماما كبیرا

كبرى في دبي وأبو ظبي ولندن بالطرح المرتقب. وأشارت تقاریر في 
مام كل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وقت سابق إلى اھت

وشركة أبو ظبي التنمویة القابضة وصندوق مصر السیادي بالمشاركة في 
  المصدر: إنتربرایزرح.الط

قطاع األعمال واإلسكان المصري یبحثان تنمیة األراضي غیر  وزیرا
  المستغلة

ً مع عاصم الجزار  عقد ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، اجتماعا
انیة المصري، الستعراض وزیر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمر

تمت خالل  أوجھ التعاون المشترك، بحضور عدد من قیادات الوزارتین.
االجتماع مناقشة آلیة تطویر وتنمیة بعض قطع األراضي غیر المستغلة 

تمیزة في التابعة لشركات وزارة قطاع األعمال العام، والواقعة بمناطق م
مختلف المحافظات، وذلك إلقامة مشروعات عمرانیة وتنمویة.كما تم 

ات قطاع استعراض موقف تنفیذ المشروعات في األراضي التابعة لشرك
ل ضمن مشروع تطویر محور المحمودیة بمحافظة األعما

اإلسكندریة.وأكد وزیر قطاع األعمال العام، أن استغالل األصول غیر 
المحاور الرئیسیة في استراتیجیة الوزارة إلصالح  المستغلة یمثل أحد

وتطویر الشركات التابعة لھا، حیث تم حصر جمیع قطع األراضي غیر 
كبیر منھا من صناعي إلى سكني مختلط، ر استخدام عدد المستغلة وتغیی

تم تمكین الشركات من تدبیر التمویل الالزم لتنفیذ  ولتعظیم العائد منھا.
التطویر وكذلك سداد المدیونیات، األمر الذي یسھم مشروعات اإلصالح و
ً في إقامة مشرو عات عمرانیة وتنمویة بمختلف المحافظات.من أیضا

اون المثمر بین ھیئة المجتمعات العمرانیة جانبھ، أكد وزیر اإلسكان، التع
الجدیدة والشركات التابعة لقطاع األعمال، من أجل تحقیق الدولة ألكبر 

ول المتاحة لدیھا، وإعادة استخدام تلك األراضي، لتوفیر استفادة من األص
عائد تنموي، وتحقیق مصلحة جمیع األطراف، وھو ما یتسق مع نھج 

ً في العمل االدولة حال     مباشر .لتكاملي بین جمیع المؤسساتیا

تصدران ضوابط تداول القطن الزھر لموسم ” الزراعة”و” التجارة“
٢٠٢١-٢٠٢٠   

صناعة، والسید القصیر وزیر وزیرة التجارة والأصدرت نیفین جامع 
الزراعة واستصالح األراضى قرار وزارى مشترك بشأن نظام تداول 

قرار على أن یكون تداول .ونص ال٢٠٢١-٢٠٢٠القطن الزھر لموسم 
ً للضوابط واالشتراطات التى  ٢٠٢١-٢٠٢٠القطن الزھر لموسم  وفقا

ً  تقررھا لجنة تنظیم تجارة القطن فى الداخل على أن تقدم اللجنة تقریرا
ً للوزیرین بشأن حركة التداول وأن یكون تداول األقطان فى  شھریا

  
“EBRD ” ملیون دوالر لبنك مصر ١٠٠یوافق على قرض بقیمة  

 ١٠٠ى قرض بقیمة ادة اإلعمار والتنمیة علوافق البنك األوروبى إلع
ملیون دوالر لصالح بنك مصر تحت إطار العمل المرن الذى تم 

س كورونا على االقتصادات تطویره لمواجھة تبعات انتشار فیرو
اإلقلیمیة.سیتم القرض توجیھھ للشركات الصغیرة والمتوسطة 

قد تنشأ  وللشركان بھدف دعمھم فى الوصول الحتیاجات السیولة التى
اثر تفشى فیروس كورونا.ویعزز البرنامج قدرة بنك مصر على 
مساعدة الشركات المحلیة التى تعانى انخفاض فى نشاطھا أو تراجع 

معدالت الربحیة تؤدى لتأخرھم فى السداد أو التعثر المحتمل، أو فى 
وذكر أن   تزاید احتیاجاتھم نتیجة تقلب الطلب فى عدة قطاعات بعینھا

روع ینبع من مساھمتھ فى دعم االقتصاد المصري االنتقالى للمشاألثر 
والشركات الخاصة التى تتحدى األزمة الحالیة، وكذلك یحافظ على 

صر التنافسیة.ونوه إلى أن بنك مصر ثانى أكبر البنوك قدرة بنك م
ملیار یورو فى نھایة  ٥٤٫١المصریة وتبلغ أصولھ ما یزید عن 

من أصول القطاع.وساند البنك  %١٩، وحصة سوقیة تخطت ٢٠١٩
األوروبى إلعادة اإلعمار االقتصاد الحقیقي فى مصر أثناء أزمة 

البنوك المحلیة لتعید ملیون یورو لصالح  ٨٥٠كورونا عبر تخصیص 
ملیون دوالر تمویالت  ٣٥٠اقراضھا للشركات، منھا 

للتجارة.واستفادت بنوك قطر الوطنى والتجارى الدولى واألھلى 
المصدر:  .، واألھلى الكویتي والكویت الوطنى من تلك المبادرة..المصرى

  جریدة البورصة

لقطاع مصنعون مصریون: تصدیر الكمامات القماشیة طوق نجاة 
   المالبس

قال عاملون بصناعة المالبس في السوق المصري، إن ھناك عدد كبیر 
من الطلبات لتصدیر الكمامات القماشیة لعدد من الدول على رأسھا 
الوالیات المتحدة والبرازیل ودول الخلیج، في ظل تفاقم أزمة فیروس 
 كورونا عالمیا، ودخول بعض الدول في موجة ثانیة من الفیروس

ع، في حدیث لـ " مباشر"، أن السوق المحلي متشبع الوبائي. وأكد صنا
من إنتاج الكمامات في ظل تجاوز اإلنتاج الیومي حاجز الـ الملیوني 

ألف  ٥٠٠كمامة تزامنا مع استھالك یومي في مصر ال یتجاوز الـ 
كمامة،الفتین إلى أن التصدیر یعد منحة جدیدة لعودة الریادة للصناعة 

لتى تفاقمت بعد أزمة الفیروس المصریة وتعویض الخسائر ا
الوبائي.وتسبب فیروس كورونا منذ ظھوره أواخر دیسمبر الماضي، 

 ٢٠آالف شحص، وإصابة ما یزید عن  ٧٤٦في حصد ما یزید عن 
دولة حول العالم.وقال محمد عبد  ٢١٨ملیون شخص، في أكثر من 

السالم رئیس غرفة صناعة المالبس باتحاد الصناعات المصري، إن 
ر فرص تصدیریة للكمامات في الفترة الحالیة یعد منحة لتعویض ظھو

الخسائر التي تعرض لھا الصناع في الفترة الماضیة بعد توقف شبھ 
كلي لكافة المصانع في ظل حاالت اإلغالق العالمي  بسبب أزمة 
"كورونا". وفي حدیث ھاتفي مع " مباشر"، قال عبد السالم:" فرص 

یة بمثابة قبلة حیاة للقطاع وتعویض للخسائر التصدیر في الفترة الحال
خاصة بعد تشغیل المصانع بشكل جزئي النتاج الكمامات، فعلینا 
اقتناص الفرص لكي تعود لنا الریادة في الفترة الحالیة، في ظل أزمة 
كورونا". وأوضح عبد السالم، أن السوق المحلي متشبع من الكمیات 

ظل أزمة استھالك محلي ال  المطروحة من الكمامات القماشیة، في
یتجاوز النصف ملیون كمامة یومي، وإنتاج یزید عن الملیوني كمامة 



 

 

 للنظام الذى حدده والشرقیة وفقاً  محافظات الفیوم وبنى سویف والبحیرة
القرار.وتضمن القرار تشكیل لجنة تنفیذیة منبثقة من اللجنة الوزاریة 

طن فى محافظات الفیوم وبنى المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول الق
سویف والبحیرة والشرقیة برئاسة وزیر قطاع األعمال العام وعضویة 

زراعة واستصالح ناعة ووزارة الممثلین عن كل من وزارة التجارة والص
األراضى ورئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للتحكیم واختبارات القطن أو 

بالداخل وممثل عن البنك  من یمثلھ وممثل عن لجنة تنظیم تجارة القطن
الزراعى المصرى ورئیس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج 

لخاص ان من القطاع اوالمالبس وخبیر متخصص فى مجال تجارة األقط
وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجمیع وتقدیم الخدمات 

ن تراه من ذوى الخبرة اإلداریة والمالیة.ویتیح القرار للجنة أن تستعین بم
فى مجال عملھا وتختص اللجنة بوضع األسس واإلطار االستراتیجى 

ه فى ومتابعة تنفیذ ٢٠٢١-٢٠٢٠لتنفیذ نظام تداول األقطان لمحصول 
المحافظات ومراكز التجمیع المختارة واعتماد الھیكل التنظیمى والموازنة 

أسعار فتح المزادات التقدیریة للمشروع وآلیات التنفیذ ووضع أسس تحدید 
بمراكز التجمیع وتحدید قیمة التأمین لدخول شركات التجارة المسجلة 

.وتتولى اللجنة المنظمة لعملھاالمزادات ووضع الشروط والقوانین المالیة 
تقدیم تقریر متابعة شھرى لوزیرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى 

لبیع وكذا تقدیم تقریر فى مراكز التجمیع والكمیات المتداولة وأسعار ا
نھایة الموسم عن إیجابیات وسلبیات النظام لتالفى السلبیات فى الموسم 

ھذا القرار یستھدف تطویر منظومة  ویعد.المقبل وتقدیم اقتراحات للتطویر
إنتاج وتداول القطن بما یسھم فى الحفاظ على الثقة العالمیة فى جودة 

ً عن تنویع القطن المصرى كأھم وأجود األنواع ف ى العالم، فضال
استخداماتھ فى الصناعة المصریة، األمر الذى یسھم فى االرتقاء بجودة 

ا تلقى قبول المستھلكین فى المنتجات المصنعة بقطن مصرى خاصة وأنھ
  البورصة كافة أنحاء العالم.

ً. وكان عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة المالبس الجاھزة  یومیا
ملیون كمامة قماش خالل یولیو  ٢٠والمفروشات المنزلیة وردت 

لھیئة ملیون في أغسطس الجاري، ل ٤٠الماضي، على أن تزید لـ 
المصریة للشراء الموحد ولصالح وزارة التموین للبیع ألصحاب 
البطاقات التموینیة وذلك للمساھمة في توفیر اإلجراءات االحترازیة 
لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن أغلب البلدان 
التي لدینا طلبات لتصدیر الكمامات منھا في الفترة الحالیة ھي؛ 

المتحدة، ودول الخلیج، خاصة بعد تعرض بعضھا لظھور الوالیات 
موجة ثانیة من الفیروس الوبائي.واستحوذت الوالیات المتحدة 

من إجمالي صادرات المالبس المصریة،  %٥٨٫٥األمریكیة على 
أشھر من العام الجاري   ٦خالل أول  %٢١بالرغم من تراجعھا بنسبة 

من دوالر خالل نفس الفترة  ملیون ٤٥٢ملیون دوالر مقابل  ٣٥٩لتبلغ 
.وأضاف عبد السالم أنھ بالرغم خسائر المصانع الكبیرة جراء أزمة ٢٠١٩

كورونا إال أنھا وضعت ھامش ربح بسیط انطالقا من مسئولیاتھا الوطنیة 
ومشاركتھا في التصدي لتداعیات فیروس كورونا وعدم تحمیل المواطن أي 

ة والحمایة بأسعار اقتصادیة.وشارك ما أعباء مالیة ومساعدتھ في توفیر الوقای
مصنع من مختلف المحافظات والمناطق الصناعیة في عملیة  ٨٠٠یقرب من 

إنتاج وتورید الكمامات وفقا الشتراطات ھیئة المواصفات والجودة للحفاظ 
على صحة المستھلك المصري.وأوضح  عبد السالم أن المصانع تستطیع اآلن 

یومیا، ولدیھا قدرات على الوصول بتلك الطاقة  إنتاج أكثر من ملیون كمامة
مالیین كمامة یومیا في حالة السماح بالتصدیر لیكون ھناك جدوى  ٦-٥لنحو 

تصنیعیة، مؤكدا أن مصر مؤھلة لتكون مركزا لتصنیع وتصدیر الكمامات 
وطالب عبدالسالم وزارة التجارة والصناعة بضرورة وقف .القماشیة خارجیا

الكمامات والمستلزمات الوقائیة إال بموافقة مسبقة، والسماح قرار منع تصدیر 
بتصدیر الكمامات القماش بدون تلك الموافقة خاصة في ظل الطلب المتزاید 
علیھا خارجیا.وكانت نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة المصریة، 
ً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر  أصدرت  في یونیو الماضي، قرارا

شأن وقف تصدیر الماسكات الجراحیة أقنعة الوجھ "كمامات" ومستلزمات ب
أشھر. وفي السیاق ذاتھ، ذكر مجدي طلبة رئیس  ٣الوقایة من العدوى، لمدة 

المجلس التصدیري للصناعات النسیجیة سابقا، أن مصانع المالبس في الفترة 
بب فیروس الحالیة تبحث عن مخرج لتشغیل الطاقات اإلنتاجیة المتوقفة بس

كورونا وذلك بالبحث عن بلدان مستوردة للكمامات القماشیة. وأوضح طلبة، 
في اتصال مع "مباشر"، أن االعتماد المباشر على تصدیر الكمامات سیكون 
مؤقتا ألن األزمة الحالیة لفیروس كورونا معرضة في أي وقت إلى االنتھاء 

بالبحث عن الفرص والزوال بمجرد إیجاد لقاح.وأشار إلى أن الشركات 
التصدیریة للكمامات تخلق نوعا من التدفقات النقدیة  لتعویض ما تم التعرض 
لھا  من توقف في القدرة التشغیلیة في ظل أزمة فیروس كورونا.وتراجعت 

 ٢٠٢٠قیمة صادرات مصر من المالبس الجاھزة خالل النصف األول من 
ملیون دوالر خالل نفس  ٨٠٦ملیون دوالر في مقابل  ٦١٤لتبلغ  %٢٤بنسبة 

،وفقا للمجلس التصدیري للمالبس.  ومن جانبھ، قالت سالي ٢٠١٩الفترة من 
فاروق رئیس لجنة الصناعات النسیجیة بجمعیة مستثمري العاشر من 
رمضان، إن السوق المصرى یشھد وفرة كبیرة فى إنتاج الكمامات القماشیة 

تصریحات صحفیة، أن لدى شركات الغزل والنسیج بالمدینة.وأضافت في 
عدد كبیر من الشركات المصنعة للكمامات القماشیة تبحث حالیًا عن فرص 
تصدیریة فى الدول المتفاقم فیھا األزمة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة 
إلنعاش حركة اإلنتاج وتصریف الكمیات المخزنة.وأوضحت فاروق أن لجنة 

ة الحالیة لمساعدة المصانع الصناعات النسیجیة بالجمعیة تسعى فى الفتر
العاملة فى القطاع من خالل البحث عن فرص تصدیریة سواء للكمامات أو 
المالبس الجاھزة، حتى تتمكن من العودة إلى العمل بكامل طاقتھا اإلنتاجیة 
ا.وقالت فاروق إن مصانع الغزل والنسیج بمدینة العاشر من  ً كما كانت سابق

یا، ومن المتوقع أن رمضان بدأت تستأنف عملیة التص ً نیع واإلنتاج تدریج
تعوض تلك الشركات الخسائر التى تكبدتھا قبل نھایة العام نتیجة عودة الحیاة 

  المصدر: مباش إلى طبیعتھا فى أغلب الدول.



 

 

  الشركات تحت التغطیة

  األخبار العالمیة والعربیة 
وتتوقع أن تؤثر مخاوف  ٢٠٢٠أوبك تخفض توقعات طلب النفط في 

  الفیروس على األسعار
الطلب العالمي على النفط سینخفض على نحو أكبر في  لنت أوبكأع

بسبب جائحة فیروس كورونا وأضافت أن التعافي في العام القادم  ٢٠٢٠
سیواجھ ضبابیة كبیرة، مما یشیر إلى عوامل معاكسة متنامیة للمنظمة 

في تقریر شھري إن الطلب  فقد ذكرت المنظمة وحلفائھا في دعم السوق.
ملیون برمیل یومیا في العام الجاري،  ٩٫٠٦النفط سینخفض  لىالعالمي ع

 ملیون برمیل یومیا توقعتھ قبل شھر. ٨٫٩٥وھو ما یزید عن تراجع قدره 
 ٢٠٢٠تطورات أسعار الخام والمنتجات في النصف الثاني من ” وأیضاً 

ستواصل التأثر بالمخاوف إزاء موجة ثانیة من اإلصابات وارتفاع 
وأبقت أوبك على توقعاتھا بأن الطلب العالمي على “.ةمیالمخزونات العال

سیرتفع بمقدار سبعة مالیین برمیل یومیا لكنھا قالت إن  ٢٠٢١النفط في 
أثر سلبي على ”ذلك الرأي عرضة لضبابیة كبیرة قد تتمخض عن 

    رویترزالمصدر: “.استھالك البترول

  تعاف محبط لإلنتاج الصناعي بمنطقة الیورو في یونیو

رت بیانات رسمیة  ارتفاع اإلنتاج الصناعي لمنطقة الیورو في یونیو أظھ
حزیران، لكن االنتعاش الذي جاء بعد تراجعات قیاسیة في مارس وأبریل 
ناجمة عن جائحة فیروس كورونا كان أقل من التوقعات للشھر الثاني على 
التوالي وأبطأ من مایو.جاءت الزیادة في اإلنتاج الصناعي مدفوعة 

تفاع في إنتاج السلع المعمرة، مثل السیارات والبرادات (الثالجات)، بار
فیما قد یعتبر مؤشرا إیجابیا على ثقة المستھلكین مع تخفیف قیود الحد من 
انتشار الفیروس في المنطقة.لكن الزیادة على أساس شھري كانت أدنى 

ر من كثیمما توقعھ االقتصادیون وأبطأ من مایو أیار وظل اإلنتاج أقل ب
مستویات ما قبل األزمة.ارتفع اإلنتاج الصناعي في منطقة العملة الموحدة 

بالمئة في یونیو حزیران عن مایو أیار، بعدما  ٩٫١دولة  ١٩التي تضم 
بالمئة في مایو أیار على أساس شھري.وتوقع اقتصادیون  ١٢٫٣صعد 

ساس ى أاستطلعت رویترز آراءھم زیادة بنسبة عشرة بالمئة في یونیو عل
شھري. وكانت قراءة مایو أیار محبطة أیضا لالقتصادیین الذین توقعوا 

بالمئة مع عودة المصانع للعمل بعد تخفیف اإلغالقات.وعدل  ١٥زیادة 
یوروستات أیضا تقدیره السابق لإلنتاج الصناعي في مایو بانخفاض 

بالمئة.وفي مؤشر أوضح على أن قطاع الصناعات  ١٢٫٤طفیف من 
 ١٢٫٣في المنطقة ال یزال بعیدا عن التعافي، انخفض إإلنتاج یة التحویل

بالمئة في یونیو حزیران على أساس سنوي، أكثر من توقعات السوق 
بالمئة.لكن التراجع على أساس سنوي كان أقل  ١١٫٥بتراجع نسبتھ 

وضوحا مقارنة بمایو أیار وأبریل نیسان، مما یؤكد حدوث تعاف 
  رویترزالمصدر: .تدریجي

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  7,646.00  0.43% السعودیة

 DFMGI 2,139.00  1.14%  دبي
 ADI 4,374.00 0.33% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,152.26  1.03% الكویت

 BSEX 1,314.55 0.54% البحرین
 GENERAL 9,553.00 0.31% قطر

 MASI 10,273.00 0.19% المغرب
 TUN20 6,759.00 0.55% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  27,976.84 1.05% أمریكا
 S&P 500  3,380.35  1.40% أمریكا
 NASDAQ 11,012.24 2.13% أمریكا

 FTSE 100  6,280.12 2.04% لندن
 DAX 13,058.63  0.86% أمانیا

 Nikkei 225  23,249.61  1.78% الیابان
 %0.73 1,935.40 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.55- 45.18 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.47-  42.46 البرمیل نایمكس (دوالر)

   في یولیو %٣٥تراجع شحنات الھواتف الذكیة في الصین 

شحنات الھواتف الذكیة في الصین أظھرت بیانات من الحكومة تراجع 
بالمئة في یولیو تموز مقارنة بمستواھا قبل عام.وتشیر األرقام  ٣٥

الصادرة إلى استمرار ضعف الطلب على الھواتف المحمولة في 
الصین بالرغم من مؤشرات على تعاف بعد وصول حاالت اإلصابة 

لشركات  بفیروس كورونا إلى ذروتھا، وھو ما ال ینبئ بالخیر بالنسبة
یین مثل ھواوي تكنولوجیز.وشحن مصنعو مثل أبل ومنافسیھا المحل

ملیونا  ٣٣ملیون ھاتف محمول في یولیو تموز، مقابل  ٢١٫٣الھواتف 
قبل عام، وفقا لألكادیمیة الصینیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 
وھي مؤسسة بحثیة مدعومة من الدولة.یشكل ھذا انخفاضا أكبر من 

 ١٦الشحنات عشرة بالمئة و أیار ویونیو حزیران عندما تراجعتمایو 
بالمئة على الترتیب.وكانت األكادیمیة قد أعلنت في أبریل نیسان نمو 

بالمئة على أساس  ١٧شحنات الھواتف الذكیة بنسبة غیر متوقعة بلغت 
سنوي بعد تراجع في الشھور السابقة نتیجة لألزمة الصحیة.ومثلت ھذه 

ت العالمات التجاریة ا مؤشرا على انتعاش محتمل لمبیعاالقفزة حینھ
للھواتف الذكیة بالصین بعدما شھدت انخفاضا حادا في ذروة انتشار 

  البورصةلمصدر: ا “. .١٩-كوفید

  

  

  

  

  



 

 

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 

  0.7  0.7  غ.م.  118.2  %24.1  5.31  شراء  3,822.0  4.28  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %107.9  13.01  شراء  3,400.8  6.26  شركة حدید عز
 - النقل المصریة لخدمات 
  0.8  0.8  7.9  7.6 %18.8 9.16  شراء 240.6 7.71  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) الكوبوناتجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  نقديقیمة التوزیع ال  أسم الشركة

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

امة الستصالح االراضي و التنمیة و الع  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  یسیكو مصرل  ٣١/٠٨/٢٠٢٠
  االسكندریة عن طریق االنعقاد االلكترونى و التصویت عن بعد -المنتزة ثالث  –البحریة 
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آخر   الكود  اسم الشركة
  عرس

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 0.46 22.91- 1,098,311 70,105,976 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
12.21 -2.55 21.63- 650,678 8,078,940 17.80 9.99 7.08% 

القابضة المصریة 
 *الكویتیة

EKHO 
1.07 0.56 18.94- 309,456 329,535 1.52 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
14.00 0.72 8.02- 1,269,444 17,685,322 20.60 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.30 1.12 22.89- 6,052,406 38,211,532 12.00 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
5.15 0.39 14.59- 658,353 3,389,481 6.85 3.78 3.23% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.11 -0.97 38.17- 4,629,215 33,251,248 15.17 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
13.09 0.08 30.12 574,738 7,561,000 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.03 -1.23 17.81- 477,356 3,869,883 11.15 5.99 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
12.72 -2.15 8.36- 255,000 3,243,220 14.00 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
7.20 -1.77 16.57- 142,865 1,033,507 10.10 5.13 2.32% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.97 -0.15 38.00- 375,622 10,173,705 45.15 24.60 2.10% 

 OCDI سودیك
12.22 -3.25 7.77- 1,171,980 14,728,741 17.75 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.31 -0.90 31.33- 6,936,926 23,322,546 5.60 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
9.30 -0.21 37.92- 1,115,550 10,374,960 19.99 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.25 -0.48 20.58- 1,308,307 8,230,579 9.73 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
5.71 -0.70 45.93- 3,089,882 17,668,622 7.83 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.50 -0.40 14.06- 13,905,041 21,122,650 2.54 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.60 -2.26 34.43- 23,461,491 38,030,588 2.87 0.81 1.12% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.80 -1.31 24.28- 1,468,230 9,980,386 14.07 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
4.04 3.59 22.90- 10,351,311 42,021,684 6.16 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
2.43 -0.32 33.97- 4,090,837 10,089,739 4.85 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.43 -3.19 16.78- 2,295,991 5,632,007 3.45 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.53 -3.00 33.58- 586,437 2,714,594 7.92 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
6.26 -0.79 39.87- 6,782,049 42,943,340 13.11 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.50 0.00 9.64- 66,581,175 33,818,144 0.75 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
10.92 -1.44 42.93 640,997 7,067,868 11.56 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
2.93 -6.69 28.51 17,479,219 53,212,104 3.44 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.55 1.24 11.37- 41,450,774 65,968,400 1.93 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.82 -0.70 27.60 11,633,769 33,681,872 4.49 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق یعب 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 المنشور ھذا ماستخدا 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/للمح یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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