
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٧/٠٩/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  11,088.20 0.55% -14.94% 425,886,304 136,476,435 298,702,799,241مؤشر (

 EGX 50(  2,040.18 1.52% -5.10% 789,154,496 291,927,740 376,724,240,793مؤشر (
 EGX 70(  1,910.09 2.08%  49.52% 659,140,800 300,154,434 183,796,767,132مؤشر (
 EGX 100(  2,794.45 0.00% 61.79% 1,085,027,072 436,630,869 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 ت الخاصة لتسجیل أوامر البیع والشراء على الصفقا فتح سوق

  أسھم أمریكانا 
  البورصة المصریة تقر قید أسھم العربیة للصناعات الھندسیة

  بعد التجزئة
 »من األرباح  %٣تناقش منح شركة القلعة » أسیك للتعدین

  مقابل التخطیط واإلشراف المالي
  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١١خسائر شیني تتراجع  
 تتحول للخسارة خالل النصف األول ستثماراتالعرفة لال  
  تریلیون قدم  ٤إینى تعلن عن كشف غاز جدید یحتوى على

  مكعبة فى مصر 
  الحكومة المصریة تبحث مع اتحاد المستثمرین فرص زیادة

  الصادرات
  بخفض جدید لسعر مصر..التصدیري للصناعات الكیماویة یطالب

  الغاز والفائدة على القروض
 لرد األعباء التصدیریة یعتمد على نظام جدید  مصر.. صیاغة
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  ألمریكي والصیني بسبب التعافي ا
 ساس سنوي في یولیو فائض تجارة منطقة الیورو یرتفع على أ  
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  الشركات المقیدةأخبار
ء على أسھم فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجیل أوامر البیع والشرا

  أمریكانا 

أعلنت إدارة البورصة المصریة الیوم األربعاء، أنھ تقرر فتح سوق 
 ١٦/٠٩/٢٠٢٠بدایة من جلسة تداول یوم  OPRالصفقات الخاصة 

والشراء لتسجیل أوامر البیع  ٢٩/٠٩/٢٠٢٠وحتى نھایة جلسة تداول یوم 
كانا أمری –على أسھم شركة المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة 

)EITP جنیھا للسھم.على جمیع شركات السمسرة  ٦٫٣٢)، وذلك بسعر
) OPRتسجیل أوامر البیع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (

)، وكذلك بالنسبة OPENعلى أن تكون جمیع األوامر مفتوحة المدة (
جز الكمیات المسجلة، كما یجب مراعاة عدم القیام بأي تعدیالت ألوامر ح
واد العمالء البائعین تؤدي إلى إیقافھا وذلك حتى تمام تنفیذ على أك
.على شركات السمسرة مراجعة أوامرھا من خالل شاشات متابعة الصفقة

، على أن تقوم  ٢٩/٠٩/٢٠٢٠األوامر بالنظام قبل نھایة جلسة تداول 
راء أي تعدیالت في أوامرھا قبل نھایة ھذا الموعد ولن الشركات بإج

ي تعدیالت على بیانات األوامر بعد نھایة ھذا الموعد.على یسمح بإجراء أ
السمسرة والمتعاملین االلتزام بكافة قواعد القید واإلفصاح  جمیع شركات

المعمول بھا في البورصة ومراعاة قواعد عملیة المقاصة والتسویة 
صندوق ضمان التسویات.كانت الشركة قد أعلنت عن وقواعد عمل 

غیر المدققة المُستقلة والمجمعة عن الفترة المنتھیة  مؤشرات نتائج األعمال
.فعلي صعید القوائم المجمعة أظھرت تكبد صافي ٣٠/٠٦/٢٠٢٠فى 

جنیھ،  ١،٤١٢،٠٦١جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ١٩٠،٥٠٢،٣٣٠خسائر 
م المالي السابق للفترة المذكورة.وعلى صعید خالل الفترة المقارنة من العا

جنیھ،  ١٦٤،٤٨٠،٩٣٩تكبد صافي خسائر بلغ  القوائم المستقلة أظھرت
جنیھ، خالل الفترة المقارنة من العام  ١٦،٨٢٢،٧٥٧مقابل أرباح بلغت 

  المالي السابق.

البورصة المصریة تقر قید أسھم العربیة للصناعات الھندسیة بعد 
  التجزئة

وافقت لجنة قید األوراق المالیة بالبورصة المصریة على قید تجزئة القیمة 
مصري جنیھ  ٣٫٧٥سمیة لسھم شركة العربیة للصناعات الھندسیة، من اال

المقید قرش للسھم، لیصبح راس مال الشركة المصدر و  ٣٧٫٥ للسھم إلى
ً على عدد  ٦٢٫٤٦البالغ  م ملیون سھ ١٦٦٫٥٨ملیون جنیھ مصري موزعا

ً من  قرش للسھم  ٣٧٫٥ملیون سھم، بقیمة اسمیة قدرھا  ١٦٫٦٥بدال
قالت البورصة في بیان الیوم األربعاء، إن اللجنة وافقت على الواحد.و

ً من بدایة إدراج أسھم الش ركة بعد التجزئة على قاعدة البیانات اعتبارا
آخر ، بمراعاة قسمة ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٢جلسة تداول یوم الثالثاء الموافق 

" وذلك لتحدید سعر الفتح الجدید بعد التجزئة.ووافقت ١٠سعر إقفال على "
اللجنة على قید تعدیل المادة الرابعة من النظام األساسي لشركة العربیة 

الھندسیة.وحققت الشركة، خالل النصف األول من العام ناعات للص
ملیون جنیھ الستة أشھر األولى من  ٢٫٨٨الجاري، صافي ربح بلغ 

ً خالل نفس الفترة من العام  ٤٫٤٩مقابل  ٢٠٢٠ ملیون جنیھ أرباحا
ملیون  ٣١٫٨فعت مبیعات الشركة خالل الفترة حیث سجلت الماضي.وارت

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٣٥٫١٣ابل جنیھ بنھایة یونیو، مق
  المصدر: مباشرالماضي.

  

  

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

   ٢٠٫٨٥    ١٦٨٫٠٠  فودافون
   ١٤٫٧٨    ١٥٫٩٢  جولدن كوست

لالستثمار العقاري الخلیجیة الكندیة 
 العربي

 ١٠٫٠٠    ٥٢٫٥٩  

  ٩٫٩٩    ٩٫٨٠  العربیة للصناعات الھندسیة
  ٩٫٩٨    ١٦٫٣١  م إمبووادي كو

 

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

 -٦٢٫١٤    ٥٫٣٥   القومیة لالسمنت
 -٩٫١٣    ٢٢٫٣٠  الوطنیة لالسكان

 -٨٫٢٩    ٣٫٧٦  سالب مصرلیفت 
 -٦٫١٧    ٣٨٫٠٠   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا

 -٥٫٥٤    ٠٫٩٠  ثمار

  

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

  ٥٫١٨    ١٤٥،٨٤٣،٧٧٦  العربیة ادارة االصول
  ٦٨٫٤٠    ٨٣،٩٩٠،١٤٤  البنك التجاري الدولي
  ٣٫٤٤    ٦٧،٨٧١،٦٠٠  العربیة لحلیج األقطان

  ٣٫٧٢    ٥٢،٩٦٩،٨٦٤  سي اي كابیتال القابضة
  ٢٫٧٠    ٤٤،٥٩٣،٣٩٢  جي بي اوتو

  

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

  ٠٫٤٩    ٨٠،٧٧٠،٠٢٤  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٤٨    ٤٨،٧٦١،٦٩٩  العبوات الطبیة

  ٠٫٥٥    ٣١،٨٣١،٧٥٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٥٫١٨    ٢٩،٠٨٥،٣٦٢  العربیة ادارة االصول

  ١٫٦٤    ٢٠،٨٨٨،٧٣٨  دایس

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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األرباح مقابل من  %٣تناقش منح شركة القلعة » أسیك للتعدین»
 التخطیط واإلشراف المالي

تراح أكتوبر القادم اق ١٤فى ” أسكوم“عدین تناقش الجمعیة العامة لشركة أسیك للت
من األرباح مقابل قیامھا بمھام  %٣بمنح شركة القلعة لالستشارات المالیة 

التخطیط واإلشراف المالى واإلدارى.وقالت أسیك للتعدین فى إفصاح للبورصة 
عاء، إن الجمعیة العامة العادیة للمساھمین ستناقش التصریح لمجلس اإلدارة األرب
راء عقد معاوضة مع شركة القلعة فى ھذا الشأن.وأشارت أسیك إلى أن النسبة بإج

) سیتم حسابھا من األرباح قبل الفوائد البنكیة والضرائب %٣ار إلیھا (المش
لشركة (غیر العادیة) التغیر واإلھالكات.ومن المقرر أیضا أن تناقش عمومیة ا

ا األخیرة بسبب تداعیات الحاصل فى خطة انفاق حصیلة اكتتاب زیادة رأسمالھ
نھایة  من حصتھا %٧فیروس كورونا.أسیك للتعدین: القلعة باعت 

وأفصحت أسیك فى وقت قریب عن قیام شركة القلعة لالستشارات :أغسطس
ھا تقریبا) بقیمة إجمالیة قدرھا من حصت %٧مالیین سھم ( تمثل  ٣المالیة ببیع 

إلى  %٦١٫٣ملیة من ملیون جنیھ.وانخفضت حصة القلعة بعد الع ٢٢٫٥
 ٣٠صة فى من إجمالى األسھم، وفقا إلقصاح مرسل من أسیك للبور %٥٤٫٠٥

جنیھ، ونفذتھا  ٨٫١٧أغسطس الماضى.وبلغ متوسط سعر السھم فى تلك الصفقة 
ملیون جنیھ  ٥٥٠ویبلغ رأسمال أسیك شركة فاروس لتداول األوراق المالیة.

یھات للسھم .ویتوزع ھیكل جن ١٠ملیون سھم بقیمة اسمیة  ٥٥موزعا على 
% بعد العملیة)،  ٥٤یسى (ملكیتھا الحالى بین القلعة لالستشارات المساھم الرئ

).كما یساھم جمال عبد القادر عبد %١٤٫٣فاینانشیال ھولدنج انترناشونال (
إضافة إلى آخرون ممن یتداولون على األسھم الحرة فى ، %٥٫٧البصیر بنحو 

الماضى.ویرأس یولیو  ١٢حول ھیكل الملكیة فى  البورصة، وفقا آلخر افصاح
فایز حبیب عزیز جریس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى ممثال عن شركة 

ملیون جنیھ فى  ٢٣القلعة المساھم الرئیسى.أسیك للتعدین تسجل خسائر بقیمة 
 %١٢٠وأظھرت نتائج أعمال حدیثة للشركة ارتفاع خسائرھا بنسبة :ربع األولال

كة الربع األول المنتھى مارس الماضى.وكشفت القوائم المجمعة تكبد الشرخالل 
ملیون  ١٠٫٥ملیون جنیھ خالل الربع مقارنة بخسائر قدرھا  ٢٣خسائر بقیمة 

نشاط الشركة إلى  .وتراجعت إیرادات٢٠١٩جنیھ خالل الفترة المقارنة من 
ون جنیھ ملی ٢٧١ملیون جنیھ خالل الربع، مقابل إیرادات بقیمة  ٢٢٨٫٤
ملیون جنیھ خالل العام  ٥٢٫٥.وسجلت الشركة صافي خسائر بقیمة ٢٠١٩

ملیون جنیھ خالل العام السابق  ١٠٢٫٨، مقارنة بخسائر قدرھا ٢٠١٩اضي الم
وأعلنت أسیك :ب كوروناملیون جنیھ بسب ٨٠.أسیك غیرت من خطة إنفاق ٢٠١٨

جنیھ تمثل حصیلة ملیون  ٨٠للتعدین فى مایو الماضى، تغییر خطتھا إلنفاق 
س كورونا.وقالت أسیك اكتتاب زیادة رأس المال األخیرة بسبب تداعیات فیرو

مایو إنھا ستعید توجیھ مبلغ االكتتاب فى سداد  ١١للتعدین، فى إفصاح، للبورصة 
بضة.ورفعت الشركة، نھایة العام الماضى، زیادة قروض ومستحقات للشركة القا

ا، بزیادة قدرھا  ٥٥٠جنیھ إلى  مالیین ٤٠٧رأسمالھا المصدر من  ً  ٨٠ملیون
ق، الستخدام حصیلة ھذه الزیادة فى ملیون نیھ.وخططت الشركة، فى وقت ساب

شراء معدالت وآالت لخطوط إنتاج جدیدة بالشركات التابعة.وقالت أسیك إن 
ت إلى توقف حركة الظروف الت ى یمر بھا العالم بسبب جائحة كورونا أدّ

ا االستیراد والتصدیر  ً بین الدول، وعدم تمكتھا من شراء المعدات واآلالت، وفق
ل الخطة الجدیدة ألسیك تسدید قرض للشركة القابضة بقیمة لخطتھا السابقة.وتشم

ا ملیون جنی ٣٥ملیون جنیھ، إضافة إلى مستحقات جاریة بقیمة  ٤٥ ً ھ، وفق
ئر شركتھا لإلفصاح.وتعاني أسیك من ثقل االلتزامات المالیة المتراكمة بسبب خسا

قة ع“.جالسروك للعزل” التابعة  َ ” أسكوم“لى وتبلغ االلتزامات المتداولة المستح
ملیون جنیھ، بجانب خسائر متراكمة سجلت حتى نھایة  ٨٦٨وشركاتھا التابعة 

جنیھ.تأسست شركة أسیك للتعدین (أسكوم) مالیین  ٦٠٣ما قیمتھ  ٢٠١٩یونیو 
ا من ، وأدرجت فى البو”كشركة مساھمة مصریة“ ً رصة المصریة اعتبار

دینیة والمعادن .وتعمل الشركة فى مجال التنقیب عن الخامات التع٢٠٠٦
واستخراجھا وتقطیعھا بجمیع الوسائل اآللیة والیدویة.كما تعمل فى تشغیل وإدارة 

لك أعمال االستیراد والوكالة التجاریة للشركات المصریة المناجم والمحاجر وكذ
  المصدر: المالغراض الشركة.واألجنبیة بما یخدم أ

  

  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١١خسائر شیني تتراجع 

لمنتجات الخزف والصیني أظھرت المؤشرات المالیة لشركة العامة 
)PRCL خالل العام المالي الماضي تراجع خسائرھا بنسبة (

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بیان  ١٠٫٨
یوم األربعاء، أنھا حققت صافي خسائر خالل العام ة، للبورص

ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ٥٣٫٢٢المالي السابق بقیمة 
لعام المالي السابق لھ.وارتفت إیرادات ملیون جنیھ في ا ٥٩٫٧

ملیون جنیھ في العام المالي الماضي، مقابل  ٢٦٩٫٧الشركة إلى 
ابق لھ.وسجلت الشركة ملیون جنیھ في العام المالي الس ٢٤٧٫٧٧

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة مارس  ٣٣خسائر بلغت 
من العام ملیون خسائر خالل نفس الفترة  ٢٦٫٧٥الماضي، مقابل 

المالي الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة حیث سجلت 
ملیون جنیھ خالل  ١٧٥٫٧ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٢٥

  المصدر: مباشر ة من العام المالي الماضينفس الفتر

  العرفة لالستثمارات تتحول للخسارة خالل النصف األول
العرفة لالستثمارات  أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة

، تحولھا ٢٠٢٠واالستشارات خالل الستة أشھر المنتھیة في یولیو 
للخسارة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة 

ملیون  ١٠٫٦٨یوم األربعاء، أنھا حققت خسائر بلغت ر، مص
، مقابل ٢٠٢٠دوالر خالل الفترة من فبرایر الماضي وحتى یولیو 

، مع ٢٠١٩ملیون دوالر بالفترة المقارنة من  ٧٫٧أرباح بلغت 
االخذ فى االعتبار حقوق االقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل 

 ١٠٤٫٣بل إیرادات بلغت ملیون دوالر، مقا ٥٥٫٧٤الفترة إلى 
ملیون دوالر بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلي مستوى 

ً في األعمال المستقلة خالل ذات الفترة فقد حققت ال شركة تراجعا
 ٧٫٩ملیون دوالر، مقابل صافي ربح بلغ  ١٫٠٥٨األرباح إلى 

ملیون دوالر خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.وحققت الشركة 
-٢٠٢٠أبریل) من العام المالي  -الربع األول (فبرایر خالل 
ألف دوالر من فبرایر حتى أبریل  ١٤٤، خسائر بقیمة ٢٠٢١

ً خالل الفترة  ١٫٦٣٥الماضي، مقارنة بـ  ملیون دوالر أرباحا
المقارنة قبل عام.وأوضحت الشركة، أن ایرادات النشاط تراجعت 

 ٤٩٫٢٦٨مقابل ملیون دوالر،  ٤٠٫٢٧خالل نفس الفترة لتسجل 
.وعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩ملیون دوالر مقارنة بالفترة المماثلة في عام 

ركة مستوى األعمال المستقلة خالل ذات الفترة فقد حققت الش
ً في األرباح إلى  ملیون دوالر، مقابل صافي ربح بلغ  ١٫٧٢تراجعا

المصدر:  ملیون دوالر خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي. ٢٫٠٢٨

  مباشر

  
  
  
  
  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
تریلیون قدم مكعبة فى  ٤إینى تعلن عن كشف غاز جدید یحتوى على 

  مصر 

أعلنت شركة الطاقة اإلیطالیة "إیني"، الیوم األربعاء، عن كشف غاز 
جدید في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر، حسبما ذكرت 

تقدیر غاز ائج البئر یشیر إلى أنھ یمكن رویترز.ووفقا للتقییم األولي لنت
تریلیون قدم مكعبة.وكانت إیني  ٤منطقة النورس الكبرى عند ما یزید عن 

قد أفصحت في وقت سابق أنھا تعتزم تصدیر كمیات من حصتھا في الغاز 
المنتج من حقل ظھر عبر مصنع دمیاط لإلسالة خالل العام الحالي، وفق 

مزیدا لبورصة أمس. ولم یذكر المصدر ما ذكره مصدر مطلع لجریدة ا
من التفاصیل حول حجم تلك الكمیات أو الموعد المستھدف لبدء 

مالیین  ٥التصدیر.ومن المقرر أن یستأنف مصنع اإلسالة البالغ إنتاجھ 
طن سنویا، العمل بحلول یونیو المقبل بعدما تمت تسویة النزاع حولھ منذ 

 .وأفادت٢٠١٢نع بالغاز في عام توقف الحكومة المصریة عن إمداد المص
تقاریر في یونیو الماضي أن وزارة البترول منحت بالفعل الشركة 
اإلیطالیة موافقة للبدء في تصدیر جزء من حصتھا في إنتاج الحقل، 
موضحة أن القرار جاء بعد تأكد الوزارة من التزام إیني بتلبیة احتیاجات 

  تاج.السوق المحلیة ووجود فائض من إجمالي اإلن

الكیماویة یطالب بخفض جدید لسعر الغاز مصر..التصدیري للصناعات 
  والفائدة على القروض

قال خالد أبو المكارم رئیس المجلس التصدیري للصناعات الكیماویة 
 ً واألسمدة المصري، إن مصدري الصناعات الكیماویة یترقبون خفضا

ً لسعر الغاز لیتوافق مع األسعار العالمیة، وكذل ك خفض الفائدة على جدیدا
نكیة للمصنعین والمصدرین.وأكد خالد أبو المكارم، أن الغاز القروض الب

بالنسبة لبعض القطاعات ھو مادة خام رئیسیة لإلنتاج، كما ھو الحال في 
َّ فإن خفض سعره ضروري لخفض تكلفة  م َ بعض أنواع األسمدة؛ ومن ث

ً لوكالة أنباء الشرق  اإلنتاج، وزیادة القدرة التنافسیة لھذه الصناعات، وفقا
وسط.كما طالب بضرورة خفض الفائدة على القروض البنكیة األ

للمصنعین والمصدرین لتحدیث خطوط اإلنتاج وإضافة خطوط 
جدیدة.ولفت إلى أن الصناعة تحتاج لقروض طویلة األجل بأسعار فائدة 
مخفضة، ولن تتمكن الصناعة من النھوض بقروض یصل سعر الفائدة 

ق، أوضح أبو المكارم أن قطاع بالمائة.وفي نفس السیا ٨إلى  علیھا
ملیار دوالر  ٥٫٦الصناعات الكیماویة نجح في الوصول بصادراتھ إلى 

لیحتل المرتبة األولى من حیث حجم الصادرات.وأكد أنھ یستھدف زیادة 
ھذا الرقم خالل العام الجاري مع خطتھ الھادفة لفتح أسواق جدیدة وعلى 

  المصدر: مباشر وق األفریقي.رأسھا الس

 مصر.. صیاغة نظام جدید لرد األعباء التصدیریة یعتمد على الرد النقدي
قال خالد أبو المكارم رئیس المجلس التصدیري للصناعات الكیماویة 
ً صیاغة نظام جدید لرد األعباء  واألسمدة المصري، إنھ یتم حالیا

 بالمائة وأال ٦٠ة تتجاوز الـالتصدیریة یعتمد على الرد النقدي بنسبة كبیر
أشھر.وأضاف خالد أبو المكارم، أن إقرار  ٦تزید فترة رد األعباء على 

آلیات تنفیذ سریعة لنظام رد األعباء یمكن المصدر من الوفاء بالتزاماتھ 
تجاه الحكومة من ضرائب وتأمینات وأجور العمال، والقروض البنكیة، 

ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.و للمصدر  أشار إلى أن ماتقدمھ الحكومةوفقا
یعود إلیھا مرة أخرى، وفي نفس الوقت سیمكنھ الرد السریع من 
االستمرار في اإلنتاج والمنافسة بالسوق.وأشاد بالجھد الحكومي المبذول 

  
اتحاد المستثمرین فرص زیادة  الحكومة المصریة تبحث مع

  الصادرات
بحث ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام المصري، مع االتحاد 
العام لجمعیات المستثمرین، فرص التعاون المشترك وسبل زیادة 

یوم األربعاء، استعرض الصادرات المصریة.وبحسب بیان صادر 
ً من االجراءات االصالحیة  والتشریعیة التي  اإلداریةھشام توفیق عددا

نفذتھا الوزارة خالل الفترة الماضیة، ومن بینھا تعدیالت قانون 
)، والتي صدرت ١٩٩١لسنة  ٢٠٣شركات قطاع األعمال العام (

).وأكد أنھا تستھدف زیادة ٢٠٢٠لسنة  ١٨٥مؤخرا بالقانون رقم (
مستویات الحكومة واإلفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد 

شركات قطاع األعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون  دارة فياإل
)، وتحفیز العاملین ومجالس اإلدارات لتحسین ١٩٨١لسنة  ١٥٩(

األداء وزیادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جدیدة لتشكیل مجالس 
إدارة الشركات القابضة والتابعة.وأشار إلى برنامج الوزارة للتحول 

قابضة وتابعة بھدف میكنة وتحسین ما بین  شركة ٦٣الرقمي في 
وتوحید نظم العمل من خالل نظام تخیطط وإدارة موارد المؤسسات 

)ERP محاور رئیسیة ھي "المالیة، اإلنتاج، المبیعات،  ٦)، وذلك في
المخازن، المشتریات، الموارد البشریة".كما نوه إلى تشكیل وحدات 

الشركات من  م إداراتللتسویق المركزي بكل شركة قابضة وتقیی
خالل استشاریین متخصیین، وتطویر دلیل الحسابات بالتعاون مع 

، ٢٠٢٠الجھاز المركزي للمحاسبات والذي بدأ العمل بھ في أول یولیو 
كذلك الجھود الجاریة لتطویر لوائح العمل بالشركات.وطرح وزیر 

 العدید من الفرص االستثماریة -خالل االجتماع  -قطاع األعمال 
ت التابعة للوزارة ومجاالت للشراكة بأشكال متعددة، ومنھا بالشركا

مشروعات إنتاج زراعي وحیواني في منطقة توشكى من خالل 
ألف فدان، ومجزر آلي یعد من  ٤٠أراضي مستصلحة بمساحة نحو 

رأس/ ساعة.وفي مجال  ٤٥أكبر وأحدث المجازر في مصر بطاقة 
امل الجاري تنفیذه في طویر الشالغزل والنسیج، أشار إلى مشروع الت

شركات تجارة وحلیج األقطان والغزل والنسیج التابعة للوزارة 
ملیار جنیھ، والذي من المقرر االنتھاء منھ  ٢١باستثمارات تتجاوز 

.ولفت إلى أن ٢٠٢٢والعمل بالمنظومة الحدیثة في الربع الثالث من 
 الصباغة الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلتي

والتجھیز، وكذلك إقامة مجمعات للمشروعات الصغیرة في مجال 
المالبس الجاھزة.وأوضح أن الوزارة تنفذ حالیا منظومة جدیدة في 

، تقوم ٢٠٢٠محافظات للموسم الحالي  ٤تداول األقطان تطبق في 
على تحدید مراكز الستالم األقطان من المزارعین وإجراء مزادات 

طن المصري والحفاظ على نطافتھ وتحسین قاء بالقعلیھا بھدف االرت
جودتھ وزیادة صادراتھ بقیمة مضافة في صورة غزل وأقمشة، إلى 
جانب تحدیث محالج القطن حیث تم تشغیل أول محلج مطور في الفیوم 
وجاري االنتھاء من ثالثة محالج أخرى في الشرقیة والبحیرة والغربیة 

ن الوزارة تتبنى أیضا ل، أكد أنھایة العام الجاري.وفي سیاق متص
تجربة لزراعة القطن قصیر التیلة تحت إشراف وزارة الزراعة 

فدانا بمنطقة شرق  ٢١٩واستصالح األراضي على مساحة نحو 
العوینات، وذلك بھدف إحالل واردات مصر من األقطان قصیرة التیلة 
ومنتجاتھ من الغزول واألقمشة والمالبس الجاھزة والتي تقدر 

ً.وفي إطار جھود الوزارة لتعزیز التجارة الخارجیة، ملیارات بال سنویا
أشار إلى أنھ یجري تنفیذ عملیة إعادة ھیكلة شاملة لشركة النصر 



 

 

ً إلى أنھ في أقل من عام فقط تم رد نحو  في ملف المساندة التصدیریة، الفتا
وأشار أبو بالمائة من المتأخرات. ٣٠لى ملیارات جنیھ وھو مایزید ع ٧

المكارم إلى تراكم مستحقات ضریبة القیمة المضافة للمصدرین لدى 
ً أن بعض المصدرین زادت مستحقاتھم من ضریبة  وزارة المالیة، موضحا
القیمة المضافة عن مستحقاتھم التصدیریة.وطالب بسرعة رد مقابل 

لعبء على المصدرین ضریبة القیمة المضافة للمصدرین لتخفیف ا
 من االستمرار فى الوفاء بالتزاماتھم وتعاقداتھم التصدیریة.وتمكینھم 

  المصدر: مباشر

السماح بتصدیر الكحول بكافھ انواعھ ومشتقاتھ والماسكات الجراحیة 
 ومستلزمات الوقایة

أعلنت السیدة نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة السماح بتصدیر   
واعھ ومشتقاتھ والماسكات الجراحیة ومستلزمات الوقایة الكحول بكافھ ان

ة االسواق الخارجیة، وانتھاء العمل بالقرار من عدوى فیروس كورونا لكاف
والخاص بوقف تصدیر الكحول بكافة  ٢٠٢٠لعام  ١٨٦الوزاري رقم 

والخاص بوقف  ٢٠٢٠لعام  ١٨٧ھ ومشتقاتھ والقرار الوزاري رقم انواع
احیة ومستلزمات الوقایة من العدوى.وقالت تصدیر الماسكات الجر

ر ھذه المنتجات جاء بعد تنسیق الوزیرة ان توجھ الوزارة بالسماح بتصدی
كامل مع ھیئة الشراء الموحد واالمداد والتموین الطبي حیث یتوافر 

ً المخزون الكاف ي لتلبیة احتیاجات السوق المحلي من ھذه المنتجات، مؤكدة
كومة على توفیر كافة المستلزمات الطبیة في ھذا االطار حرص الح

" وفي نفس الوقت ١٩وفیدالخاصة بمواجھة فیروس كورونا المستجد "ك
الحفاظ على االسواق التصدیریة للمنتجات المصریة من الكحول ومشتقاتھ 

سكات. وأضافت الوزیرة ان الدولة لم تتواني عن والمستلزمات والما
اصدار كافة القرارات الھادفة الى الحفاظ على صحة وسالمة المواطنین 

ة الصادرات المصریة بجانب تعزیز معدالت نمو االقتصاد القومي وزیاد
لالسواق الخارجیة.واشارت جامع الى انھ بموجب ھذا القرار فانھ یمكن 

لزمات الطبیة الخاصة بمواجھة فیروس كورونا للشركات المنتجة للمست
والتي تشمل الكحول بكافة انواعھ ومشتقاتھ والماسكات والبدل الواقیة 

واالقنعة  N95وجوانتیات الالتیكس والماسكات الجراحیة وماسكات 
  والنظارات الواقیة بدء التصدیر لكافة االسواق العالمیة.

  
  
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

مركزا للتجارة حول العالم لتقوم  ١٦للتصدیر واالستیراد للتوسع في 
بدورھا المنشود في تقدیم خدمات الوساطة والتسویق مع إضافة نشاط 

جستیة من خالل نافذة واحدة بأفضل مات اللوتوفیر الخد
األسعار.وأضاف أن الوزارة تعمل على توفیر حزمة متكاملة من 
خدمات النقل واللوجستیات عبر شركاتھا التابعة العاملة في ھذا المجال 
لتقدیمھا من خالل مبادرة "جسور" التي سیتم إدارتھا بواسطة مشغل 

ب قیام الوزارة إلى جان دولي ذو خبرة ومتخصص في ھذا الشأن،
بتطویر كتالوج إلكتروني یضم كافة المنتجات المصریة ومدخالت 
إنتاجھا بما یمكن من الوصول ألسواق خارجیة جدیدة .وبشأن فرص 
الشراكة في قطاع السیاحة والفندق، أوضح ھشام توفیق، أن الوزارة 
بصدد إحیاء فندق كونتیننتال بوسط القاھرة على نفس الطراز 

، إلى جانب أرض سافوى ١٨٧٠لذي بني علیھ في عام معماري اال
المملوكة للشركة القابضة للسیاحة والفنادق، وتقع على نھر النیل 
بمحافظة األقصر، والتي ترغب الوزارة فى استغاللھا فى تنفیذ 
ا للتطویر العقاري من خالل  مشروع سیاحى فندقى. كما طرح فرصً

مملوكة للشركات، والواقعة ستغلة الاالستفادة من األراضي غیر الم
بمناطق متمیزة بمختلف المحافظات، وكذلك الشراكة في تطویر فروع 
شركات التجارة الداخلیة.وفي مجال صناعة األدویة، أشار إلى أن 
الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج مستحضرات 

ق مع ع التوافجدیدة وتصنیع الخامات الدوائیة، في ضوء تنفیذ مشرو
على مستوى الشركات اإلنتاجیة  GMPمتطلبات التصنیع الجید  
ملیار جنیھ.واستعرض الوزیر كذلك  ١٫٧التابعة بتكلفة تقدر بحوالي 

جھود إحیاء شركة النصر للسیارات من خالل إنتاج السیارات 
ألف سیارة سنویا  ٢٥الكھربائیة بالتعاون مع شریك صیني بإنتاج 

ث تم المركبات الكھربائیة في مصر، حی لیكون أول مصنع إلنتاج
التواصل مع مختلف الوزارات والجھات المعنیة لتوفیر حزمة من 
المحفزات للمستھلكین لشراء السیارات الكھربائیة.وفي ھذا السیاق، 
طرح سیادتھ فرصة التعاون مع القطاع الخاص في مجال  الصناعات 

وطین ھذه الصناعة في المغذیة للسیارات الكھربائیة، في إطار جھود ت
  : مباشرالمصدر مصر.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
منظمة التعاون االقتصادي ترفع توقعاتھا لالقتصاد العالمي بسبب التعافي 

  األمریكي والصیني 

قالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة یوم األربعاء إن االقتصاد 
لناجم عن جائحة فیروس كورونا العالمي یتعافى على ما یبدو من التراجع ا

عة أكبر مما كان یُعتقد قبل شھور قلیلة وذلك بفضل تحسن اآلفاق بسر
بالنسبة للصین والوالیات المتحدة.وأضافت المنظمة أن االقتصاد العالمي 

بالمئة ھذا العام، ورغم أنھ انكماش غیر  ٤٫٥في طریقھ إلى االنكماش 
من توقعھا في یونیو حزیران  مسبوق في التاریخ الحدیث، فإنھ أفضل

اشا ستة بالمئة.وتابعت المنظمة، وھي منتدى للسیاسات مقره باریس، انكم
أنھ في حالة مواصلة منع الفیروس من االنتشار بشكل خارج عن 
السیطرة، سیقفز االقتصاد العالمي من جدید إلى النمو العام المقبل بتوسع 

 ٥٫٢ران بتوسع خمسة بالمئة، في خفض لتوقع في یونیو حزی
ت الصین أول بلد یشھد انتشار الفیروس لكنھا تحركت بالمئة.وبعدما كان

سریعا للسیطرة علیھ، بات من المتوقع أن تكون الدولة الوحیدة في 
مجموعة العشرین لالقتصادات الكبرى التي تشھد نموا ھذا العام بزیادة 

 ٢٫٦انكماش بالمئة، ارتفاعا من توقع في یونیو حزیران ب ١٫٨قدرھا 
، یُتوقع أن یكون االقتصاد األمریكي أفضل حاال ھذا بالمئة.في الوقت نفسھ

بالمئة، وھو ما یعد تدھورا  ٣٫٨العام عما كان یُعتقد وأن یشھد انكماشا 
المصدر: بالمئة. ٧٫٣شدیدا لكنھ ال یزال أفضل بكثیر من توقع سابق بانكماش 

   رویترز

  على أساس سنوي في یولیو فائض تجارة منطقة الیورو یرتفع 
أظھرت بیانات یوم األربعاء أن الفائض التجاري غیر المعدل لمنطقة 
الیورو قفز على أساس سنوي في یولیو تموز، إذ تراجعت الواردات أكثر 

.وقال ١٩-مع الصادرات في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة كوفید
ئض التجاري لدول مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي یوروستات إن الفا

ملیار یورو  ٢٧٫٩دولة مع بقیة العالم بلغ  ١٩یورو التي تضم منطقة ال
ملیار دوالر قبل  ٢٣٫٢ملیار دوالر) في یولیو تموز، ارتفاعا من  ٣٣٫١(

بالمئة في یولیو تموز  ١٤٫٣عام. وتراجعت واردات منطقة الیورو 
 ١٠٫٤صادرات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بینما نزلت ال

بلغ الفائض التجاري المعدل في ضوء التقلبات الموسمیة في بالمئة فقط.و
ملیار یورو في یونیو  ١٦ملیار یورو ارتفاعا من  ٢٠٫٣یولیو تموز 

 ٦٫٥حزیران إذ زادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمیة 
العجز  بالمئة فقط.ونما ٤٫٢بالمئة على أساس شھري وارتفعت الواردات 

ألوروبي مع الصین في الفترة من ینایر كانون الثاني التجاري لالتحاد ا
ملیار في نفس الفترة  ٩٢٫٥ملیار یورو من  ١٠٤٫٨إلى یولیو تموز لیبلغ 

، لكن العجز في التجارة مع روسیا، المورد الرئیسي للنفط ٢٠١٩من 
 ٣٨٫٣ملیار یورو من  ١٢٫٤والغاز ألوروبا، انخفض بشدة إلى 

التحاد األوروبي مع الوالیات المتحدة في لیار.وتراجع فائض تجارة ام
ملیار ومع بریطانیا  ٨٩٫١ملیار من  ٨٢٫٧أول سبعة أشھر من العام إلى 

   المصدر: رویترزملیار. ٧٥٫٨ملیار یورو من  ٥٥٫٧إلى 

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,311.00  -0.13% السعودیة

 DFMGI 2,299.00  -0.10%  دبي
 ADI 4,486.00 -0.44% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,394.83  0.63% الكویت

 BSEX 1,419.66 0.13% البحرین
 GENERAL 9,941.00 0.49% قطر

 MASI 10,101.00 -0.27% المغرب
 TUN20 6,870.00 -0.40% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  رالمؤش  الدولة
 Dow Jones  28,032.38 0.13% أمریكا
 S&P 500  3,385.49  -0.46% أمریكا
 NASDAQ 11,050.47 -1.25% أمریكا

 FTSE 100  6,078.48 0.00% لندن
 DAX 13,255.37  0.29% أمانیا

 Nikkei 225  23,319.37  -0.67% الیابان
 %0.73- 1,945.00 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.30- 41.67 البرمیل برنت (دوالر)خام 
   %1.49-  39.55 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  110.2  %33.1  5.31  شراء  3,563.0  3.99  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %69.8  12.74  شراء  4,074.5  7.5  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  1.0  1.0  9.5  9.1 %1.0- 9.16  احتفاظ 288.7 9.25  ایجیترانس

  

  االسھم المجانیةتوزیعات جدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

 -المركز الطبى الجدید  -االسكندریة للخدمات الطبیة 
  ١٧/٠٩/٢٠٢٠  ١٦/٠٩/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم أصلي ٠٫٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣  االسكندریة

  ٠١/١٠/٢٠٢٠  ٣٠/٠٩/٢٠٢٠   سھم مجانى لكل سھم أصلى ٠٫٢٥  المھندس للتأمین 
  ٠١/١٠/٢٠٢٠  ٣٠/٠٩/٢٠٢٠  سھم مجانى لكل سھم أصلى ٠٫١٧٠٧٣١٧٠٧٣  ابن سینا فارما

 

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

  ٢٤/٠٩/٢٠٢٠  ٢١/٠٩/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٩٩٥٢٣٠٣٣  مصر لالسواق الحرة
  ٣٠/٠٩/٢٠٢٠  ٠٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم القسط الثانى ٠٫٣٠  والتعمیرمدینة نصر لالسكان 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة   ١٧/٠٩/٢٠٢٠
  رامیدا-والمستحضرات تشخیصیة

  دس من اكتوبربالمنطقة الصناعیة الثانیة مدینة السابالمقر الرئیسى للشركة   غیر عادیة

  عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد  غیر عادیة  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي  ١٧/٠٩/٢٠٢٠
  بمقر الشركة بمدینة العاشر من رمضان  غیر عادیة  النساجون الشرقیون للسجاد  ٢٠/٠٩/٢٠٢٠
  الجیزة –طریق مصر إسكندریة الصحراوى  –نادى القریة الذكیة قاعة األجتماعات ب  غیر عادیة  والتنمیة والتعمیرالمصریین لالسكان   ٢١/٠٩/٢٠٢٠

لشركة مصر  Emaglesسیتم التصویت الكترونیا من خالل نظام التصویت االلكترونى   عادیة  سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات  ٢١/٠٩/٢٠٢٠
  لنشر المعلومات

  االسكندریة –الطابیة خط رشید  –لعاملین بالشركة نادي ا  عادیة  ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة  ٢٦/٠٩/٢٠٢٠

االمیریة  –ش السواح  ٨ -بقاعة اجتماعات شركة ممفیس لالدویة و الصناعات الكیماویة   عادیة  االسكندریة لالدویة والصناعات الكیماویة  ٢٦/٠٩/٢٠٢٠
  القاھرة -

  ة المنصورةبفندق مارشال الجزیر  عادیة  الدولیھ للمحاصیل الزراعیھ  ٢٦/٠٩/٢٠٢٠

االمیریة  –ش السواح  ٨ -لالدویة و الصناعات الكیماویة بقاعة اجتماعات شركة ممفیس   عادیة  العربیة لالدویة والصناعات الكیماویة  ٢٦/٠٩/٢٠٢٠
  القاھرة -

  بمقر جامعة بدر بمدینة بدر بالقاھرة  عادیة  القاھره لإلستثمار والتنمیة العقاریھ  ٢٧/٠٩/٢٠٢٠

سالم مع عبد العزیز بمركز اعداد القادة إلدارة االعمال بمقره الكائن تقاطع شارع سالم   عادیة  لنیل لحلیج االقطانا  ٢٧/٠٩/٢٠٢٠
  الجیزة –العجوزة  -راشد 

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  غیر عادیة  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  ٢٨/٠٩/٢٠٢٠

بمركز اعداد القادة إلدارة االعمال بمقره الكائن تقاطع شارع سالم سالم مع عبد العزیز   غیر عادیة  النیل لحلیج االقطان  ٢٨/٠٩/٢٠٢٠
  الجیزة –العجوزة  -راشد 

  وسائل التكنولوجیا المرئیة  عادیة  المصریة لنظم التعلیم الحدیثة  ٢٩/٠٩/٢٠٢٠



 

 

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

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

سبة ن
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 68.4 1.05 17.61- 1,233,397 83,990,144 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
11.90 0.00 23.62- 1,566,422 18,646,158 17.80 9.99 7.08% 

القابضة المصریة 
 *الكویتیة

EKHO 
1.08 0.75 18.33- 436,572 468,858 1.49 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
13.32 -1.33 12.48- 1,744,714 23,392,862 19.83 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.11 -0.33 25.21- 1,524,320 9,382,666 11.15 4.04 3.98% 

 CLHO مستشفي كلیوباتراشركة 
5.03 5.01 16.58- 4,429,937 21,808,164 6.59 3.78 3.23% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.15 0.42 37.83- 907,444 6,518,430 14.30 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
12.30 -0.97 22.27 843,981 10,394,395 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
7.42 0.41 24.05- 292,581 2,168,220 10.55 5.99 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
13.00 0.00 6.34- 135,000 1,755,133 14.00 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
6.71 -1.18 22.25- 51,455 349,335 9.85 5.13 2.32% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.00 -0.12 40.23- 67,881 1,769,283 45.00 24.50 2.10% 

 OCDI سودیك
12.29 0.99 7.25- 270,785 3,319,036 17.00 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.03 0.00 37.14- 2,641,532 8,048,359 5.56 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
10.00 -1.09 33.24- 3,995 39,698 17.00 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
5.96 1.02 24.27- 662,707 3,970,103 9.36 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
5.39 1.70 48.96- 1,662,098 8,965,804 7.40 4.50 1.36% 

 PHDC لم ھیلز للتعمیربا
1.43 3.86 18.51- 11,401,417 16,073,719 2.41 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.50 1.35 38.52- 14,976,751 22,396,030 2.72 0.81 1.12% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
8.27 0.00 7.91- 1,286,564 10,771,969 14.07 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.89 0.52 25.76- 1,770,255 6,916,161 6.08 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
2.70 0.51 26.63- 16,869,766 44,593,392 4.08 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.40 0.84 17.81- 8,656,678 21,040,908 3.22 2.13 0.73% 

 ORHD سكوم للتنمیة مصراورا
4.14 0.00 39.30- 863,003 3,603,507 7.71 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
7.50 -0.92 27.95- 3,148,214 23,922,904 13.11 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.55 0.18 0.55 31,831,753 17,626,580 0.71 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 تالصادرا

EXPA 
11.02 0.09 44.24 199,970 2,209,958 12.50 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
2.64 0.00 15.79 3,324,453 8,815,968 3.50 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.64 -1.03 6.29- 20,888,738 34,556,336 1.93 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
3.02 0.00 36.65 2,784,052 8,372,214 4.36 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تمد لق. 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 كة بریمییر تغییرلـشر 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 ربریمیی 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث
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