
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢١/١٢/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,890.30 0.42% -16.46% 533,016,832 106,405,082 308,553,054,336مؤشر (

 EGX 50(  2,229.12 1.30% 3.69% 757,538,560 217,174,434 389,694,317,422مؤشر (
 EGX 70(  2,108.37 2.03%  65.04% 523,232,704 227,017,660 210,215,738,609مؤشر (
 EGX 100(  3,056.74 0.00% 76.98% 1,056,249,536 333,422,742 513,602,912,986مؤشر (
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  الشركات المقیدةأخبار
الوزراء یعتمد اتفاقیتین إلنھاء النزاع بین "نیوترن" ومصر وتابعة 

  لـ"موبكو"

ً من رئیس  -قالت شركة مصر إلنتاج األسمدة  موبكو، إنھا تلقت خطابا
فنیة للجنة تسویة منازعات عقود االستثمار یفید اعتماد قرار األمانة ال

ار اللجنة الوزاریة بالموافقة على إبرام اتفاقیتي التسویة مجلس الوزراء، قر
ً)، وشراء األسھم إلنھاء النزاع القائم بین شركة ن یوترن (أجریوم سابقا

وجمھوریة مصر العربیة، والشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة 
المملوكة لشركة موبكو.وأضافت الشركة، إن اتفاقیتا التسویة وشراء 

یة كامل األسھم الخاصة بشركة أجریوم في شركة األسھم تضمنتا نقل ملك
المالیة، بموجب سعر ملیون سھم إلى وزارة   ٥٩٫٦٧موبكو والبالغ عددھم 

تفاوضي تم االتفاق علیھ بین األطراف.وأشارت موبكو، إلى أنھ یجرى 
ً للجدول  ٣١خاذ إجراءات نقل ملكیة األسھم قبل ات دیسمبر الجاري، وفقا

اء األسھم.وتابعت، أنھ بموجب حباتفاقیتي التسویة وشرالزمني المتفق علیھ 
عن الدعاوى التحكیمیة المقامة اتفاق التسویة ستقوم شركة أجریوم بالتنازل 

تسویة ضد مصر والشركات ذات الصلة.وذكرت الشركة، أن اتفاقیتا ال
وشراء األسھم لم ینتج عنھما أي التزام مالي على موبكو، أو الشركة 

ات النیتروجینیة، ولیس لھا أي تأثیر على النشاط التشغیلي المصریة للمنتج
موبكو، خالل  -إلنتاج األسمدة  والتمویلي ألي من الشركتین.وحققت مصر

ً بلغت ٢٠٢٠التسعة أشھر األولى من  یھ خالل الفترة ملیار جن ١٫٦٨،أرباحا
ملیار جنیھ خالل  ١٫٢٥، مقابل أرباح بلغت ٢٠٢٠من ینایر حتى سبتمبر 

.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٩رة المقارنة من الفت
ملیار جنیھ بالفترة المقارنة  ٦٫٢١لغت ملیار جنیھ، مقابل إیرادات ب ٥٫٤٧

لى نقص التكالیف .وأرجعت الشركة ارتفاع األرباح المجمعة إ٢٠١٩من 
 .كانت٢٠١٩ملیون جنیھ مقارنة بالفترة المماثلة من  ٥٧٧التمویلیة بمبلغ 

أشھر من العام الجاري،  ٩المؤشرات المالیة المستقلة للشركة عن أول 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ٧٢٥٫١٤أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ 

ً خالل نفس الفترة ملیون جنیھ أ ٥٦١٫٦نھایة سبتمبر الماضي، مقابل  رباحا
  المصدر:مباشرمن العام الماضي.

الفنار تتعاقد مع أوراسكوم لإلنشاءات وماتیتو على تنفیذ أعمال بالعلمین 
  الجدیدة

واإلنشاءات والتجارة واالستیراد، قالت شركة الفنار للمقاوالت العمومیة 
تیتو على ما -إنھا تعاقدت مع شركة التعاون المشترك اوراسكوم لالنشاءات 

عقد تنفیذ أعمال الحفر بمحطة الرفع وخط الطرد حتى المعالجة بمدینة 
ضافت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم األحد، أن العلمین الجدیدة.وأ

ملیون جنیھ.وحققت الشركة صافي ربح  ٢٢٫٣٦قیمة األعمال تبلغ نحو 
ح بلغ ألف جنیھ خالل التسعة أشھر األولى، مقابل صافي رب ٦٣٫٨٥بلغ 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت إیرادات  ١٫٢٤
 ٧٫٨٨ھر األولى من العام الجاري حیث سجلت الشركة خالل التسعة أش
ھ خالل نفس الفترة من ملیون جنی ١٥٫١٢٩ملیون جنیھ، مقابل 

  المصدر:مباشر.٢٠١٩

عمال "مدینة نصر لإلسكان" ترفض عرض االستحواذ على "النصر لأل
  المدنیة"

قالت شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر، إن مجلس اإلدارة قرر رفض 
عرض االستحواذ المقدم من عدد من الشركات وأحد صنادیق االستثمار 
لالستحواذ على حصة حاكمة من أسھم رأس مال شركة النصر لألعمال 

  السعررتفاع في أسھم من حیث اال ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم
   ٢٠٫٩٩    ٦٩٫٧٤  موبكو

   ١٢٫٤٣    ٠٫٥٦  العبوات الطبیة
  ١٠٫٠٠    ٣٫٠٨  لیفت سالب مصر

  ٩٫٩٩    ١٥٫٣١  القاھرة لالسكان
  ٩٫٩١    ٠٫٤٨  أصول للوساطة

 

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

 -١٥٫٠٥    ٨٤٫٠٢   مطاحن مصر العلیا
 -١٠٫٠٠    ٩٠٫٠٠  اكتوبر فارما

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 
 المالیة

 ٩٫٨٩    ٧٫٢٠- 

 -٨٫٨٦    ١٤٫٥١   المھنس للتأمین
 -٨٫٥٥    ١٩٫٠٥  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة

  

  أسھم من حیث قیمة التداول ٥أكبر 
  االغالقسعر   قیمة التداول  السھم

  ٦٠٫٥٥    ١٢٤،٤٨١،٨٦٤  البنك التجاري الدولي
  ١٤٫٧٠    ٨٧،٤٣٣،١٧٦  ھیرمس

  ١٫٧٤    ٥٠،١٦٤،٨٨٨  سبید میدیكال
  ٥٫٣٥    ٤٩،٦٧٢،١١٦  إبن سینا فارما

  ٢٣٫٩١    ٤٣،٨٣٣،٠٠٤  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

  

  أسھم من حیث كمیة التداول ٥أكبر 
  ر االغالقعس  التداولكمیة   السھم  

  ٠٫٦٣    ٤٦،٢٨٧،٥٦١  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٦٩    ٣٢،٥٩٨،٧٣٠  بورتو القابضة
  ٠٫٥٦    ٣٠،٥٧١،٢٩٧  العبوات الطبیة

  ١٫٧٤    ٢٩،٠٠٧،١٣٣  سبید میدیكال
  ١٫٥٢    ٢١،٥١٣،٥٨٢  القلعة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ان بالمائة من رأس المال.وأضافت مدینة نصر في بی ٩٠المدنیة وحتى 
ً للسھم  ١١لیوم األحد، أن السعر النقدي المعروض لبورصة مصر ا جنیھا

ً على مركزھا  ال یمثل القیمة العادلة لسھم الشركة التابعة المستھدفة بناء
المالي ونتاج أعمالھا ومقوماتھا المادیة والمعنویة وأسعار تدوال أسھمھا 

م مة الدفتریة لسھبالبورصة المصریة، كما أن السعر المعروض أقل من القی
ً على القوائم المالیة للربع الثالث المنتھي في  سبتمبر  ٣٠السركة بناء

.وفي الخمیس الماضي وافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة المصریة، ٢٠٢٠
الخمیس الماضي، على نشر إعالن عرض الشراء المقدم على شركة 

حتى سكان التعمیر، النصر لألعمال المدنیة التابعة لشركة مدینة نصر لإل
ً  ١١بالمائة من األسھم بسعر  ٩٠ملیون سھم تمثل نسبة  ١٣٫١٧عدد  جنیھا

للسھم.وقالت الھیئة، إن مقدم العرض ھم: شركة أودن لالستثمارات المالیة، 
وشركة أودن كابیتال جروب لالستثمارات المالیة، وصندوق استثمار 

زة، للخرسانة الجاھ المصریین لالستثمار العقاري، وشركة یوني مكس
وشركة ریدكون للتعمیر، وشركة نیوسمارت لالستثمارات الصناعیة 
والتجاریة.وحققت مدینة نصر لإلسكان والتعمیر، خالل التسعة أشھر 

ً بعد الضریبة بلغت ٢٠٢٠األولى من  ملیون جنیھ خالل  ٦٢٨٫٩٩،أرباحا
ملیون  ٦٣٠٫٩٨الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الفترة ٢٠١٩في الفترة المقارنة من جنیھ 
ملیار جنیھ جنیھ في  ١٫٤٤ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٧٦إلى 

الفترة المقارنة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح 
 ٦١٣٫٢٨رنة بنحو ملیون جنیھ خالل الفترة، مقا ٦٣٥٫٦٦الشركة إلى 

أشھر من العام  ٩ملیون جنیھ.وحققت النصر لألعمال المدنیة، عن أول 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر  ٣٫٥٦الجاري، خسائر بلغت 

ً خالل نفس الفترة من العام  ١١٫٤الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
 ١٣٦٫٥لتصل إلى  الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة  ١٦٤٫٨ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل 
  المصدر:مباشرمن العام المالي الماضي.

  أشھر ٥ملیون جنیھ أرباح ممفیس لألدویة خالل  15.52

كشف مجلس إدارة شركة ممفیس لألدویة والصناعات الكیماویة، عن 
من العام المالي  أشھر ٥خالل أول ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب 

بالمائة.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم  ٥٥٠الجاري، بنسبة 
ملیون جنیھ، مقارنة  ١٥٫٥٢األحد، إنھ تم تحقیق أرباح قبل الضرائب بنحو 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٢٫٣٨بنحو 
ھ خالل األربعة ملیون جنی ٢٢٣٫٣٩الماضي.وارتفعت إیرادات النشاط إلى 

ملیون جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق.وحققت  ٢٠٧٫٨٨أشھر، مقابل 
، صافي ٢٠٢١-٢٠٢٠الشركة خالل الربع األول من العام المالي الجاري 

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة سبتمبر الماضي،  ٨٫٠٣ربح بلغ 
ة من العام المالي خالل نفس الفتر ملیون جنیھ ١٫١٧مقابل أرباح بلغت 

الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الثالثة أشھر األولى من العام 
ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ١٣٦٫٥٨المالي الجاري لتسجل نحو 

 ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي. ١١٤٫٦٣

  المصدر:مباشر

  

  

 

  التعلیمیة ون القاھرة للخدماتنھایة الحق في كوب دیسمبر.. 29

قالت البورصة المصریة، إن الحق في توزیع كوبون شركة القاھرة 
للخدمات التعلیمیة ینتقل لمشتري السھم حتى نھایة جلسة یوم الثالثاء 

.وأضافت البورصة في بیان الیوم األحد، أنھ ٢٠٢٠دیسمبر  ٢٩
الواحد جنیھ للسھم  ٠٫٩٠٠ بواقع ٢٠تقرر توزیع الكوبون رقم 

ً من وذلك اعتبار .وحققت شركة القاھرة للخدمات ٢٠٢١ینایر  ٣ا
التعلیمیة، خالل العام المالي للشركة المنتھي في أغسطس الماضي، 

ً بلغت   ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الفترة من سبتمبر  ١٧٫٦٨أرباحا
ملیون جنیھ في  ١١٫٢٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠٢٠إلى أغسطس 

للشركة.وارتفعت إیرادات عام المالي السابق ترة المقارنة من الالف
ملیون جنیھ ، مقابل إیرادات بلغت  ٦٥٫٨٦الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة.وتبدأ السنة المالیة للشركة في  ٥٦٫٣
  المصدر:مباشر األول من سبتمبر وحتى نھایة أغسطس من كل عام.

   أشھر ٩خالل  %٧٠بیرامیدز بالزا تتراجع أرباح جولدن 

أظھرت القوائم المالیة المستقلة لشركة جولدن بیرامیدز بالزا، خالل 
 ٧٠٫٢٢، انخفاض أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠التسعة أشھر األولى من 

بالمائة على أساس سنوي.وذكرت الشركة في بیان لبورصة مصر، 
ر حتى سبتمبر الماضي الیوم األحد، أن أرباحھا خالل الفترة من ینای

ملیون دوالر  ٣٤٫٩مقابل أرباح بقیمة ملیون دوالر،  ١٠٫٣٩غت بل
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت إیرادات الشركة خالل 

ملیون دوالر، مقابل إیرادات بقیمة  ٦٢٫٢٥فترة التسعة أشھر نحو 
.وحققت شركة ٢٠١٩ملیون دوالر بالفترة المقارنة من  ٨٥٫٦٤
اري، صافي نصف األول من العام الجبیرامیدز بالزا، عن ال جولدن

ملیون دوالر منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو  ٦٫٨٧خسارة بلغ 
ً خالل نفس الفترة من  ١٠٫٤٥الماضي، مقابل  ملیون دوالر أرباحا

العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت 
اري إلى ھر األولى من العام الجإیرادات الشركة خالل الستة أش

ملیون دوالر  ٥٣٫١٧الر بنھایة یونیو، مقابل ملیون دو ٤٢٫٠٥
خالل نفس الفترة من العام الماضي.كانت القوائم المالیة المستقلة 
للشركة النصف األول من العام الجاري، كشفت تحقیق صافي ربح 

الماضي،  ملیون دوالر منذ بدایة ینایر حتى نھایة یونیو ٢٫٠١بلغ 
ً خالم ٢١٫٩٨مقابل  ل نفس الفترة من العام لیون دوالر أرباحا

    المصدر:مباشر الماضي.

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
تراجعا بقیمة العجز في المیزان التجاري  %٣٢٫٤المركزي لإلحصاء: 

   خالل شھر سبتمبر

قیـمة العجـز فى أعلن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع 
والر خـــالل شھر سبتمبر الماضي ملیار د ٢٫٧لتجــارى لیبلغ المیـزان ا

ملیـارات دوالر خالل الشھر ذاتھ مـن العام السابـق بنسبــة  ٤٫٠مقابل 
.وأوضح اإلحصاء الیوم االحد في النشرة الشھریة %٣٢٫٤انخفاض 

ادرات تراجعت قیمـة الصــ ٢٠٢٠لبیانات التجـارة الخارجیة سبتمبر 
ر خـالل شھــر سبتمبر مقابل ملیــار دوال ٢٫٣یـث بلغـت ح %٢٫٨بنسبـة 

ملیار دوالر الشھر ذاتھ من العام الماضي مرجعا ذلك إلى انخفاض  ٢٫٤
، منتجات %٥٫١قیمة صادرات بعض السلع وأھمھا: (مالبس جاھزة نسبة 

سبة ، اسمده بن%٣٨٫٤، بترول خام بنسبة %٣٦٫٥البترول بنسبة 
الفترة المذكورة  ة صـادرات بعض السلع خــالل).وبین ارتفاع قیم%٣٣٫٤

مقابل مثیلتھا خالل الشھر ذاتھ من العام الماضي وأھمھــا (لدائن بأشكالھـا 
، عجائن ومحضرات غذائیـة متنوعة %١٥٫٢بنسبـة ” بالستیـك “االولیــة 

ت صیـدلـھ ،ادویة ومحضرا %٢٣٫٦،سجـاد وكلیم بنسبة  %١٧٫٨بنسبة 
 %٢١٫٣فضت بنسبــة ر إلى قیمـة الــواردات انخ).وأشا%٤٫٩بنسبة 
ملیار  ٦٫٤ملیارات دوالر خـالل شھر سبتمبر الماضي مقابل  ٥٫٠لتبلغ 

ویرجع ذلك إلى انخفاض قیمة واردات  ٢٠١٩دوالر الشھر ذاتھ من العام 
، %٠٫٣، البترول الخام بنسبة %١٦٫٣بعض السلع وأھمھا،القمح بنسبة 

صلب بنسبة  ، مواد أولیة من حدید او %٥١٫٢منتجات بترول بنسبة 
).بینما ارتفعت قیمة واردات بعض السلع خالل شھر سبتمبر  %٣٩٫٦
مقابـل مثیلتھا لنفس الشھر من العـام السابــق وأھــمھا : (سیارات  ٢٠٢٠

، فول  %٥٫٤، اجھزة تلیفونات لالفراد بنسبة %١٩٫٩ركوب بنسبــة 
 یة لمعالجة المعلومات بنسبة، اجھزة اتوماتیك%١٫٩بنسبة صویا 
   المصدر: جریدة البورصة). %١٦٦٫١

ملیون طن رغم  ٤٫٩وزیر الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعیة إلى 
   ”كورونا“

أعلن وزیر الزراعة واستصالح األراضي السید القصیر، ارتفاع حجم 
ملیون طن حتى اآلن، رغم  ٤٫٩الصادرات الزراعیة المصریة إلى حوالي 

ثر حركة والنقل التجارة وتأ” كورونا“وف تفشي فیروس ظر
العالمیة.وضمت قائمة أھم الصادرات الزراعیة عن ھذه الفترة الموالح، 
البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، 

في بیان الیوم األحد  –الفراولة، الفاصولیا، الجوافة، والفلفل.وقال القصیر 
ألفا  ٤٦٥الموالح بلغت ملیونا و جمالي الصادرات الزراعیة منإن إ –
طن بطاطس، لتحتل  ٦١٣ألفا و ٦٧٩طنا، باإلضافة إلى تصدیر  ٨٨٠و

 ٤٢١المركز الثاني في الصادرات الزراعیة بعد الموالح، بینما تم تصدیر 
ات، واحتل البنجر طن بصل، محتال المركز الثالث في الصادر ١٥٢ألفا و

طنا، في  ٩٧٠ألفا و ٣٤٤بإجمالي رابع في الصادرات الزراعیة المركز ال
 ٥٩ألفا و ١٣٩حین احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 

طنا، بینما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السادس بإجمالي كمیة 
اطا المركز طنا.واحتلت صادرات مصر من البط ١٨٥ألفا و ٩٨بلغت 

المركز الثامن المانجو بإجمالي طنا، تلیھا في  ٢١ألفا و ٩٠السابع بإجمالي 
طنا، بینما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات  ٥٩٠ألفا و ٥٠

طنا، وحصلت الفراولة على المركز  ٢٣٥ألفا و ٣٥بإجمالي كمیة بلغت 
طنا، وحصلت  ٤٧٤ألفا و ٢٦العاشر في الصادرات الزراعیة بإجمالي 

طنا، والجوافة  ١٧٢ألفا و ٢٣المركز الحادي عشر بإجمالي الفاصولیا على 

  

ندرس تأجیل سداد الضرائب العقاریة للمصانع »: البورصة«جامع لـ
   نظرا لجائحة كورونا

ستتیح  الحكومةقالت نیفین جامع، وزیرة التجارة والصناعة، إن 
للمصانع إمكانیة تأجیل الضرائب العقاریة على المنشآت الصناعیة 
المختلفة خالل فترة جائحة كورونا نتیجة لما سببتھ األزمة من آثار سلبیة 

أنھ یتم دراسة » البورصة”على الصناعة بشكل عام.وأوضحت جامع لـ
ا لمدى وضع كل قطاع صناعى على حدة لتحدید آجال ومدد التأجیل وفق

تأثیر األزمة على كل منھم.وقالت الوزیرة، إن الفترة الحالیة تشھد طفرة 
فى التنمیة الصناعیة والتیسیرات فى المعامالت الضریبیة ومنھا تطویر 
خدمات ھیئة التنمیة الصناعیة وتیسیر القواعد واإلجراءات وتغییر 
الكثیر من السیاسات الخاصة بالصناعة فى التراخیص والسجل 

وتعلیقا على ذلك قال محمد خمیس شعبان األمین العام لالتحاد لصناعى.ا
المصرى لجمعیات المستثمرین ورئیس جمعیة مستثمرى أكتوبر، إن 

سنوات بإیجاد  ٥االتحاد طالب جمیع الجھات الحكومیة منذ ما یقرب من 
حل للضرائب العقاریة لرفع جزء من األعباء عن كاھل القطاع 

أن وزارة التجارة والصناعة » البورصة«بان لـالصناعى.وأضاف شع
یجب أن تعقد اجتماعات جدیدة مع الصناع والمستثمرین لحسم مصیر 
ا ألن  الضریبة العقاریة على المصانع خالل فترة تأجیل تحصیلھا، نظرً
استمرار العمل بھا بعد انتھاء الجائحة سیتسبب فى ضیاع فرص 

رة المالیة نھایة الشھر ررت وزاتسویقیة كثیرة على القطاع الصناعى.وق
الماضى إنشاء لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لمراجعة تطبیق 
الضریبة العقاریة على المصانع، والتوافق على تحدید تعریف واضح 
لألرض الفضاء المعفاة من الضریبة العقاریة ومعاییر تقییم سعر 

ومة أن الحكاألرض، حسبما ذكر بیان وزارة المالیة.وأوضح البیان، 
تتبنى المالحظات التشریعیة التى تتوصل إلیھا اللجنة المشتركة، مشیرا 

سنوات تراكمت  ٧إلى أنھ مضى على إصدار قانون الضریبة العقاریة 
خاللھا المالحظات لدى مجتمع األعمال على كیفیة تطبیقھ.وقال محمد 

یل سعد الدین، رئیس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن تأجیل تحص
یبة من قبل وزارة المالیة لحین انتھاء الجائحة لیس حال، ألن الضر

مجلس الوزراء وعد الصناع والمستثمرین بإسقاطھا قبل عام، إال أن 
المالیة مازالت مصرة على تحصیلھا حتى اآلن.واقترح سمیر عارف 
رئیس جمعیة مستثمرى العاشر من رمضان، على وزارة التجارة 

یع مستحقات الضریبة العقاریة عن سقاط جموالصناعة التدخل إل
السنوات الماضیة یالنسبة للمصانع التى لم تسدد، لحین التوافق على حل 
مرض بین وزارة المالیة والمجتمع الصناعى مستقبال.وذكر أن استجابة 
وزارة التجارة والصناعة لطلبات المستثمرین، بحل المشكالت التى 

میع منظمات األعمال تنتظر لى أن جتواجھھم، خطوة إیجابیة مشیرا إ
ا نھائیًا بشأن الضریبة العقاریة التى فرضت بدون أى سند قانونى  قرارً

    المصدر: جریدة البورصة على المصانع.

 %٥٫٧انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى ”: الوزراء“
  العام الماضى  %١٣٫٥مقابل 

ً تضمننشر المركز اإلعالمى لمجلس  إنفوجرافات  الوزراء، تقریرا
تسلط الضوء على تماسك المؤشرات االقتصادیة وتحقیقھا نتائج جیدة 

  مقارنة ببدایة اإلصالح االقتصادى. ٢٠٢٠فى حصاد عام 



 

 

طنا، وحصل الفلفل على المركز  ٨٥٣٥على المركز الثاني عشر بإجمالي 
طنا.في سیاق متصل، بحث أحمد العطار رئیس  ٤٣٩٥األخیر بإجمالي 

المستشار  اإلدارة المركزیة للحجر الزراعي مع الدكتورة میال لینسترا
طیف المستشار الزراعي بمصر واألردن، وعمر عبدالل الزراعي الھولندي

بالسفارة الھولندیة في مصر، التعاون بمجال التبادل التجاري الزراعي بین 
مصر وھولندا، والتحدیات التي تواجھ ھذا القطاع.وعرض وفد السفارة 

ى بھا، كما أكد الھولندیة التجارب التي تمت مع دول الجوار كنماذج یحتذ
من التجارة مع مصر إلى مرین الھولندیین في التحول رغبة المستث

االستثمار في مصر وجعل مصر مركزا الستثمارات ھولندیة في مجال 
    المصدر: جریدة البورصة الزراعة تغذي باقي الدول المجاورة.

األول لجنة تسعیر البنزین تجتمع قریبا لتحدید األسعار الجدیدة للربع 
٢٠٢١   

لبترولیة والمعنیة بمتابعة وتنفیذ التلقائي للمنتجات اتستعد لجنة التسعیر 
آلیات تطبیق التسعیر التلقائى للمنتجات البترولیة بشكل ربع سنوى 
لالجتماع قریبا، في اجتماعھا الدوري، وذلك لتحدید أسعار بیع بعض 

"، ٢٠٢١فبرایر، مارس  المنتجات البترولیة لمدة ثالثة أشھر مقبلة "ینایر، 
وزراء علیھ.یذكر أن دور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوذلك عقب ص

عملیة التسعیر التلقائى للمنتجات البترولیة تتم عن طریق تعدیل أسعار بیع 
ا كل ربع  ا وانخفاضً بعض المنتجات البترولیة فى السوق المحلیة ارتفاعً

ًا للتطور الذى یحدث ألھم م ؤثرین ومحددین لتكلفة إتاحة سنة، وذلك وفق
محلیة وھما "السعر العالمى لبرمیل المنتجات البترولیة فى السوق ال وبیع

خام برنت، وتغیر سعر الدوالر أمام الجنیھ بخالف األعباء والتكالیف 
األخرى الثابتة والتى یتم تعدیلھا خالل شھر سبتمبر من كل عام فى ضوء 

ابق من قبل الجھاز المركزى اعتماد میزانیة العام المالى الس
ي للمنتجات البترولیة، المعنیة سبات.وكانت لجنة التسعیر التلقائللمحا

بمراجعھ وتحدید أسعار بیع بعض المنتجات البترولیة بشكل ربع سنوي قد 
قررت فى اجتماعھا األخیر المنعقد عقب انتھاء شھر سبتمبر الماضي، 

الثالثة في السوق المحلیة عند تثبیت سعر بیع منتجات البنزین بأنواعھ 
 ٨٫٥وعند  ٩٢جنیھ للتر لبنزین  ٧٫٥وعند  ٨٠جنیھ للتر لبنزین  ٦٫٢٥

جنیھ للتر للسوالر وتثبیت سعر بیع طن  ٦٫٧٥وعند  ٩٥جنیھ للتر لبنزین 
جنیھ للطن،   ٣٩٠٠المازوت لغیر استخدامات الكھرباء والمخابز عند 

قعھ بع السابق لمواجھة الزیادة المتوحیث أنھ لم یتم  تخفیض األسعار فى الر
ً لمبدأ الشفافیھ والمصداقیة من فى األسعار خالل الربع الحال ى، وذلك تأكیدا

ُعلنت ھذه التوصیھ والتوجھ فى الربع  اللجنھ تجاه المواطنین، حیث إنھ أ
ًا من التزامھا بما تم اإلعالن عنھ  السابق ویأتي قرار اللجنة األخیر، إنطالق

بتطبیق آلیة التسعیر التلقائي على بعض المنتجات  ٢٠١٩فى یولیو 
  المصدر: الیوم السابعما ھو متبع في العدید من دول العالم.البترولیة ك

  

  

  

  

  

  

  

، ٢٠٢٠ورصد التقریر النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئیسیة خالل عام 
ام ع %٣٫٦حیث استمرت مصر فى تحقیق نمو اقتصادى بمعدل 

ً بأنھ ، وذلك با٢٠١٩/٢٠٢٠ لرغم من انكماش االقتصاد العالمي، علما
 %٤٫٢، مقارنة بـ ٢٠١٨/٢٠١٩عام  %٥٫٦سجل قبل أزمة كورونا 

.وأشار التقریر إلى انخفاض المتوسط السنوى ٢٠١٦/٢٠١٧عام 
، وذلك مقارنة ٢٠١٩/٢٠٢٠عام  %٥٫٧لمعدل التضخم إلى 

ً ٢٠١٦/٢٠١٧ عام %٢٣٫٥، و٢٠١٨/٢٠١٩عام  %١٣٫٩بـ ، علما
.ھذا %٥٫٧قد سجل  ٢٠٢٠معدل التضخم السنوى لشھر نوفمبر  بأن

جنیھ فى  ١٥٫٧وقد تراجع سعر صرف الدوالر مقابل الجنیھ لیسجل 
ً بأنھ كان قد سجل ٢٠٢٠نوفمبر  جنیھ فى الشھر ذاتھ عام  ١٦٫٢، علما
ل .وفیما یتعلق بمعد٢٠١٦جنیھ بنھایة نوفمبر  ١٨٫١، مقارنة بـ ٢٠١٩

وھو  ٢٠٢٠خالل الربع الثالث عام  %٧٫٣إلى البطالة، فقد انخفض 
 %٧٫٨، وذلك بعد أن سجلت البطالة ٢٠١٠معدل غیر مسبوق منذ عام 
لذات الربع من  %١٢٫٦، مقارنة بـ ٢٠١٩خالل نفس الربع من عام 

.وبالنسبة إلجمالى االستثمارات العامة المنفذة (باألسعار ٢٠١٦عام 
ملیار جنیھ عام  ٤٧٣٫٨لتقریر أنھا وصلت إلى الجاریة)، ذكر ا

ملیار جنیھ عام  ٥١٣٫٧، بعد أن كانت قد وصلت إلى ٢٠١٩/٢٠٢٠
ملیار جنیھ  ٣٠٠٫٨قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ  ٢٠١٨/٢٠١٩

.ھذا وقد تم خفض سعر الفائدة على اإلیداع للیلة ٢٠١٦/٢٠١٧عام 
، %٨٫٢٥مسجالً  ٢٠٢٠الواحدة لدعم النشاط االقتصادى فى نوفمبر 

فى نوفمبر  %١٤٫٧٥، و٢٠١٩فى نوفمبر  %١٢٫٢٥ارنة بـ مق
.كما كشف التقریر عن زیادة حجم الناتج المحلى اإلجمالى ٢٠١٦

ً  ٢٠١٩/٢٠٢٠(باألسعار الجاریة) خالل عام  تریلیون  ٥٫٥مسجال
تریلیون  ٣٫٤، و٢٠١٨/٢٠١٩تریلیون جنیھ عام  ٥٫٢جنیھ، مقارنة بـ 

ً، تراجع٢٠١٦/٢٠١٧جنیھ عام  دین أجھزة الموازنة كنسبة من  .وأیضا
، %٨٧٫٥، مسجالً ٢٠١٩/٢٠٢٠الناتج المحلى اإلجمالى خالل عام 

   .٢٠١٦/٢٠١٧% عام  ١٠٨، و٢٠١٨/٢٠١٩عام  %٩٠٫٢مقارنة بـ 
  

  

  

  

  

  

   



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة
الصین واالتحاد األوروبي یھدفان إلبرام اتفاقیة استثماریة بحلول نھایة 

  العام 
ؤولون ودبلوماسیون إن االتحاد األوروبي والصین یھدفان إلى قال مس

تمنح الشركات األوروبیة  ٢٠٢٠التوصل التفاقیة استثماریة بحلول نھایة 
ات، وفق ما سنو ٦دخوال أكبر إلى السوق الصینیة بعد محادثات استمرت 

نقلتھ سي ان بي سي العربیة.وفي خطوة كبیرة محتملة إلصالح العالقات 
صین وأوروبا بعد تفشي فیروس كورونا في الصین وحملة بكین بین ال

على ھونغ كونغ، فإن االتفاقیة االستثماریة الشاملة بین االتحاد األوروبي 
والصین ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في 

لصین.وستنھي ما یقول االتحاد األوروبي إنھ تمییز ودعم حكومي غیر ا
ة.وقال وانغ ون بین المتحدث باسم وزارة الخارجیة عادل للشركات المحلی

الصینیة الیوم الجمعة "المفاوضات اآلن في مراحلھا النھائیة".كما قال 
لتي مسؤول باالتحاد األوروبي إن االتفاق قریب بعد دفعة من ألمانیا، ا

تتولى رئاسة االتحاد األوروبي حتى نھایة العام وھي أكبر مُصدر أوروبي 
كانت عالقة لسنوات.  ٢٠١٤والمفاوضات التي انطلقت منذ إلى الصین.

ویشكو االتحاد األوروبي من إخفاق الصین في االلتزام بوعودھا برفع 
بر قیود على االستثمار األوروبي، على الرغم من تعھدھا بفتح ثاني أك

اقتصاد في العالم.وتصل الصین بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق 
ملیون شخص.وقالت  ٤٥٠لتي تضم ما یزید عن االتحاد األوروبي ا

المفوضیة األوروبیة، الذراع التنفیذیة لالتحاد األوروبي، إن االتفاقیة 
االستثماریة "أداة أساسیة لمعالجة ھذا االنعدام في التوازن".وسیكون 

تفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حین قال اال
تحاد األوروبي في الصین في یونیو حزیران إنھ رئیس غرفة تجارة اال

وھو الموعد النھائي  ٢٠٢٠یشك في إمكانیة إبرام صفقة بحلول نھایة 
   .٢٠١٩الذي اتفق علیھ الطرفان في 

  ادي لتجنب إغالق الحكومة ترامب یقر تمدیدا مؤقتا لإلنفاق االتح

مؤقت وقع الرئیس األمیركي دونالد ترامب على مشروع قانون بتمدید 
لإلنفاق االتحادي لمدة یومین بعدما أقره الكونجرس وذلك لتجنب إغالق 
األنشطة الحكومیة منتصف لیل األحد، وفق ما نشرتھ سي ان بي سي 

ون إلى االتفاق على العربیة.یأتي ذلك في الوقت الذي یسعى فیھ المشرع
ملیار  ٩٠٠مشروع قانون مساعدات لتخفیف آثار فیروس كورونا بقیمة 

بقیمة  ٢٠٢١والر ومشروع آخر لالنفاق الحكومي حتى سبتمبر أیلول د
تریلیون دوالر.وقال میتش ماكونیل زعیم األغلبیة الجمھوریة  ١٫٤

میع بمجلس الشیوخ قبل إقرار مشروع اإلنفاق المؤقت "أعتقد أن ج
األطراف تشعر بأننا نحرز تقدما جیدا في مشروع اإلنقاذ الذي سیمضى 

ع إجراء المخصصات السنویة".وقال البیت األبیض إن جنبا إلى جنب م
ترامب وقع على التشریع لیصبح قانونا مساء الجمعة.وفي وقت سابق، 

ب أقر الكونغرس األمیركي تمدیدا مؤقتا لإلنفاق االتحادي لمدة یومین لتجن
إغالق األنشطة الحكومیة منتصف لیل األحد في الوقت الذي یسعى فیھ 

فاق على مشروع قانون مساعدات لتخفیف آثار فیروس المشرعون إلى االت
ملیار دوالر ومشروع آخر لالنفاق الحكومي حتى  ٩٠٠كورونا بقیمة 
تریلیون دوالر.وأرسل الكونغرس قرار  ١٫٤بقیمة  ٢٠٢١سبتمبر أیلول 

إلنفاق االتحادي إلى الرئیس دونالد ترامب إلقراره.وكان خالفا تمدید ا
عامین تقریبا تسبب في وقف األنشطة الحكومیة شدیدا على اإلنفاق قبل 

  یوما كانت األطول في التاریخ األمیركي. ٣٥

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,687.00  -0.28% السعودیة

 DFMGI 2,466.00  -3.30%  دبي
 ADI 5,037.00 -1.91% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,594.40  -0.68% الكویت

 BSEX 1,491.02 -0.45% البحرین
 GENERAL 10,577.00 -0.10% قطر

 MASI 11,520.00 -0.27% المغرب
 TUN20 6,849.00 0.29% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  30,187.00 0.03% أمریكا
 S&P 500  3,709.41  -0.35% أمریكا
 NASDAQ 12,755.64 -0.07% أمریكا

 FTSE 100  6,529.00 -0.33% لندن
 DAX 13,335.68  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  26,714.42  -0.18% الیابان
 %1.09 1,901.13 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %3.16- 50.61  البرمیل خام برنت (دوالر)
 %3.10-  47.58 البرمیل نایمكس (دوالر)

 یة تشھد انخفاضا أقل في الطلبیات خالل دیسمبرالمصانع البریطان
أظھر مسح یوم الجمعة أن انخفاض طلبیات المصانع البریطانیة 

ُعید  فتح المزید من أجزاء تراجعت وتیرتھ في دیسمبر كانون األول إذ أ
االقتصاد عقب إجراءات عزل عام ثانیة على مستوى البالد لمكافحة 

سي ان بي سي العربیة.وارتفع انتشار فیروس كورونا، ھكذا ذكرت 
مقیاس اتحاد الصناعات البریطاني لدفاتر الطلبیات الشھریة بقطاع 

وھي  في نوفمبر تشرین الثاني، ٤٠-من  ٢٥-الصناعات التحویلیة إلى 
أقوى قراءة في عشرة أشھر.كان استطالع للرأي أجرتھ رویترز 

لیتش نائبة  .وقالت آنا٣٤-لخبراء في االقتصاد أشار إلى قراءة عند 
كبیر خبراء االقتصاد لدى االتحاد "توزیع لقاح كوفید یجلب األمل في 
أن أوضاع شركات الصناعات التحویلیة ستتحسن في األشھر 

جب على الحكومة أن تفعل ما تستطیع لدعم المقبلة".وأضافت "ی
الشركات خالل الشتاء بینما یظل الطلب یعتریھ االضطراب بسبب قیود 

  كوفید".

  

   



 

 

  الشركات تحت التغطیة

سعر   اسم الشركة
  السھم

رأس المال 
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 
 الھبوط

 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
  0.9  1.0  غ.م.  غ.م.  %4.3-  4.05  احتفاظ  3,777.3  4.23  كیما –الصناعات الكیماویة المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %13.7  10.74  شراء  5,133.9  9.45  شركة حدید عز
  1.0  1.1  16.4  9.6 %2.0- 9.60  احتفاظ 305.9 9.80  ایجیترانس –المصریة لخدمات النقل 

 6.3 4.5 29.1 26.5 %22.3- 1.35  احتفاظ 1,929.9 1.74  شركة سبید میدیكال
 0.4 0.5 5.6 3.9 %36.9 9.45  شراء 4,589.2 6.90  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  توزیعات أسھم مجانیة للشھر الحاليال یوجد 
 

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

  ٢١/١٢/٢٠٢٠  ١٦/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠  مطاحن ومخابز شمال القاھرة
  ٢٣/١٢/٢٠٢٠  ٢١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ للسھم  ٠٫٠٥القسط الرابع   الماكو  –النصر لصناعة المحوالت 

  ٢٤/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٣٧٥القسط الرابع   رواد –رواد السیاحة 
  ٢٤/١٢/٢٠٢٠  ١٠/١١/٢٠٢٠  للسھم القسط  جنیھ ٠٫٢٣٣٣٣  المھندس للتأمین 

  ٢٤/١٢/٢٠٢٠  ٢١/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٧٥٠  اكرومصر للشدات والسقالت المعدنیة
  ٣٠/١٢/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  ج.م.  ٠٫١٠القسط الثاني قیمتھ   الشمس لإلسكان و التعمیر 

  ٣٠/١٢/٢٠٢٠  ٢٧/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠  قناة السویس لتوطین التكنولوجیا
  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ١٩/١٠/٢٠٢٠  جنیھ للسھم  ٠٫٩٠القسط الثاني   ابو قیرلألسمدة و الصناعات الكیماویة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

غیر و عادیة  اسمنت بورتالند طرة المصریة  ٢١/١٢/٢٠٢٠
  عادیة

 –العین السخنة  –طامیة طریق الق ٣٠مصنع القطامیة الكائن بالكیلو  –بمقر الشركة 
  باالنظمة االلكترونیة و الحضور و المشاركة و التصویت عن بعدالقاھرة 

غیر و عادیة  السویس لالسمنت  ٢١/١٢/٢٠٢٠
  عادیة

 –العین السخنة  –طریق القطامیة  ٣٠مصنع القطامیة الكائن بالكیلو  –بمقر الشركة 
  كة و التصویت عن بعدالقاھرة باالنظمة االلكترونیة و الحضور و المشار

بورسعید للتنمیة الزراعیة   ٢١/١٢/٢٠٢٠
بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب االسنفجیة ) الكائن في جنوب بورسعید المنطقة   عادیة  والمقاوالت

  C8الصناعیة 
  السویس –الكھرباء قة بجوار محطة عتا ٣بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو   غیر عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ٢٢/١٢/٢٠٢٠
  مقر جامعة بدر  غیر عادیة  القاھره لإلستثمار والتنمیة العقاریھ  ٢٢/١٢/٢٠٢٠

المصریین لالستثمار والتنمیة   ٢٢/١٢/٢٠٢٠
  العمرانیة

غیر و عادیة
  القاھرة –مدینة نصر  –شارع حسن مأمون  ٨بمقر الشركة بالعنوان   عادیة

 -المصریة ماویة الصناعات الكی  ٢٣/١٢/٢٠٢٠
ش خاتم المرسلین العمرانیة  –مقر نادي العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومباني   عادیة  كیما

  الجیزة

  

  

  



 

 

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

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

نسبة 
التغیر 

  الیومي %

التغیر من 
أول العام 

%  
  ولالتداقیمة   كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
البنك التجاري الدولي  

 ((مصر
COMI 60.55 -0.77 27.05- 2,055,496 124,481,864 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
13.18 1.46 12.83- 232,988 3,028,793 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *یة الكویتیةالقابضة المصر
1.01 0.00 21.78- 113,403 114,426 1.38 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
14.70 7.30 12.29- 6,078,507 87,433,176 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.50 0.15 19.75- 827,214 5,402,126 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO كلیوباتراشركة مستشفي 
4.74 3.49 18.56- 924,045 4,385,350 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY  السویدى الیكتریك
9.09 -0.76 18.91- 428,219 3,905,702 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
12.27 1.74 20.29 1,667,463 20,395,050 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH فارماابن سینا 
5.35 0.00 43.68- 9,198,530 49,672,116 8.54 5.09 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
13.60 -2.44 2.02- 406,000 5,655,201 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
5.78 2.48 32.79- 479,543 2,773,248 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB كریدي اجریكول مصربنك 
27.06 0.26 37.79- 3,169 86,235 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سودیك
15.19 2.64 14.81 329,518 5,028,337 15.50 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.81 0.00 21.28- 2,859,575 10,978,136 4.95 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
8.86 -2.10 39.73- 21,843 196,710 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.10 -0.49 73.90- 2,326,766 14,241,580 8.23 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
6.90 -2.40 34.91- 574,270 4,029,905 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.38 1.17 21.25- 2,643,014 3,670,360 1.88 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.52 3.98 38.33- 21,513,582 32,720,096 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC سیدى كریر للبتروكیماویات
9.29 2.31 3.80 2,831,323 26,380,448 9.93 4.44 1.03% 

القابضة بایونیرز 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.93 1.55 25.29- 2,867,586 11,165,289 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.20 0.42 15.57- 4,868,979 15,594,027 3.90 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.43 0.41 14.44- 2,400,402 5,894,734 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD للتنمیة مصراوراسكوم 
4.93 1.44 25.30- 3,978,698 19,848,296 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
9.45 3.39 8.25- 3,206,632 30,233,996 11.25 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.53 -0.56 1.47- 19,730,657 10,661,025 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
15.90 0.89 108.94 269,769 4,261,731 17.49 6.35 0.48% 

 IRON والصلب المصریةالحدید 
3.40 0.29 53.15 3,826,544 13,134,960 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.66 -1.48 5.04- 8,179,149 13,710,185 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH القابضةبلتون المالیة 
2.52 2.86 13.51 1,562,198 3,933,740 3.38 0.87 0.19% 

  ر* السھم یتداول بالدوال

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  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
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من اثأبح إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من كلش بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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