
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٢/١٢/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,581.76 -2.83% -18.83% 939,152,384 235,287,625 296,789,356,620مؤشر (

 EGX 50(  2,091.42 -6.18% -2.71% 1,172,318,080 368,310,674 389,694,317,422مؤشر (
 EGX 70(  1,958.74 -7.10%  53.33% 531,992,608 280,113,361 198,821,503,546مؤشر (
 EGX 100(  2,852.93 0.00% 65.18% 1,471,145,088 515,400,986 490,712,975,405مؤشر (

  عناوین االخبار
  المصریة لالتصاالت وأورنج مصر توقعان عدداً من االتفاقیات

  التجاریة

  فودافون تنھي المحادثات مع االتصاالت السعودیة لبیع حصتھا
  في وحدة مصر

 "القاھرة للدواجن توافق على استبدال ممثل "أمریكانا لألغذیة  

  تقرر بدء إجراءات تنفیذ مشروع خفض أبوقیر لألسمدة
  االنبعاثات ورفع الطاقة اإلنتاجیة

  من  %٩٠تابعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي تتلقى عرضاً لشراء
  أسھمھا

  من  %٩٠تابعة لـ"القاھرة الوطنیة" تتلقى عرضاً لشراء
  أسھمھا

  مصر لأللومنیوم تؤجل جلسة الفض الفني لمناقصة إنتاج جنوط
  ر المقبلالسیارات إلى ینای

  وزیرة التخطیط : حسم قرار طرح شركتین تابعتین للجیش
  ٢٠٢١المصري بالربع األول من 

  وزیر المالیة: ربط الموانئ بمنصة إلكترونیة یخفض زمن
  اإلفراج الجمركى وأسعار السلع

  مصر للطیران: الرحالت الجویة مع بریطانیا مستمرة.. والدولة
  صاحبة قرار الوقف

  ملیون مواطن بمنظومة التأمین الصحي  ٣٫٤مصر.. تسجیل
  الشامل الجدید 

  توقعات بانكماش االقتصاد األلماني خالل الربع األخیر من
٢٠٢٠  

 تصریحات وزیر الخارجیة األیرلندي عن البریكست  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

انخفض االسھم التي   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ١٩٧  ١٠  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
  المصریة لالتصاالت وأورنج مصر توقعان عدداً من االتفاقیات التجاریة

أعلنت شركة المصریة لالتصاالت توقیع عدد من االتفاقیات التجاریة مع 
مصر.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، شركة أورنج 

إنھا وقعت تعدیالً التفاقیة الترابط بین الھاتف المحمول والثابت، باإلضافة 
كجزء من االتفاقیات المنظمة  ٢٠٢٢إلى توقیع ملحق یمتد حتى عام 

لخدمات االتصاالت الدولیة الحالیة بین الشركتین، بھدف الوصول لشروط 
ى المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة.ووقعت أفضل عل

الشركتان اتفاقیة أخرى یتم بمقتضاھا حسم بعض النزاعات التجاریة بین 
الطرفین مع تطویر آلیات التعاون المشترك، لتجنب حدوق مثل تلك العقبات 

 ٣٠مستقبالً.وحققت المصریة لالتصاالت، عن الفترة المالیة المنتھیة في 
ً  ٣٫٥، صافي الربح بعد الضرائب بلغ ٢٠٢٠ سبتمبر ملیار جنیھ، محققا

ً بنسبة  ً بسیطا ً لوجود %٣ارتفاعا ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ نظرا
. كما بلغ صافي الربح في الربع ٢٠١٩عدة عوامل غیر متكررة في عام 

بلغ عن العام السابق.و %١٤ملیار جنیھ، بنسبة نمو  ١٫٥الثالث من العام 
ملیار جنیھ مصري بنسبة نمو قدرھا  ٢٢٫٣إجمالي اإلیرادات المجمعة 

ً بالزیادة في إیرادات  %١٨ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق  %٣١وحدات أعمال التجزئة البالغة 

قوائم في ضوء االرتفاع القوي في إیرادات خدمات البیانات.وبحسب ال
 ٣٫٥٣المالیة المجمعة للشركة بلغت أرباحھا خالل فترة التسعة أشھر نحو 

، مع ٢٠١٩ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من  ٣٫٤٢ملیار جنیھ، مقابل 
األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت 

ملیار جنیھ  ٥٫٤١ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٨٥١أرباح الشركة خالل الفترة 
  المصدر:مباشر.٢٠١٩في الفترة المقارنة من 

فودافون تنھي المحادثات مع االتصاالت السعودیة لبیع حصتھا في وحدة 
  مصر

أعلنت شركة فودافون العالمیة، الیوم االثنین، عن إنھاء مباحثاتھا مع شركة 
 %٥٥البالغة االتصاالت السعودیة (إس تي سي)، بشأن بیع حصة فودافون 

في فودافون مصر.وقال الرئیس التنفیذي لمجموعة فودافون البریطانیة، 
ً لبیان من المجموعة، إنھا تعتقد أن الحكومة المصریة ملتزمة  نیك رید، وفقا
بإطار عمل مثالي لقطاع االتصاالت، ما سیمكن فودافون مصر من تحقیق 

مركز تكنولوجي لدعم رؤیة الدولة في الرقمنة والشمول المالي، وإنشاء 
سبتمبر/  ١٣نموھا في المنطقة األفریقیة.وأعلنت االتصاالت السعودیة، في 

، عن انتھاء مدة مذكرة التفاھم دون التوصل التفاق إلنجاز ٢٠٢٠أیلول 
الصفقة، وتم إنھاء مذكرة التفاھم لعدم التوافق مع األطراف المعنیة، مع 

ً.ووقع الطرفان، في التفاھم مع مجموعة فودافون على إبقاء  الحوار مفتوحا
ینایر/ كانون الثاني، على مذكرة الستحواذ االتصاالت السعودیة على  ٢٩

في شركة فودافون مصر، بإجمالي  %٥٥حصة مجموعة فودافون والبالغة 
ملیار لایر)، وھذا المبلغ یعادل تقییم كامل  ٨٫٩٧ملیار دوالر ( ٢٫٣٩

ملیار  ١٦٫٣١ملیار دوالر ( ٤٫٣٥) بقیمة %١٠٠لشركة فودافون مصر (
لایر) على أن یتم تحدید المقابل المالي النھائي عند التوقیع على االتفاقیات 

  المصدر:مباشر النھائیة.

  القاھرة للدواجن توافق على استبدال ممثل "أمریكانا لألغذیة"

وافق مجلس إدارة شركة القاھرة للدواجن، على كتاب شركة مجموعة 
أمریكانا لألغذیة والمشروعات السیاحیة باستبدال أحد ممثلیھا بتعیین زینب 
أحمد ھشام أحمد العرابي ممثال لھا بدالً من محمد علي حسن علي.جاء ذلك 

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

   ٩٫٩٤    ٥٤٫٩٩  مستشفى النزھة
   ٩٫٨٧    ٠٫٥٠  أصول للوساطة

  ٨٫٧٤    ١١٫٤٥  بى بى اى القابضة لالستثمارات المالیة
  ٧٫١١    ١٫٠٤  ثمار

  ٥٫١٧    ٣٦٫٠٠  اإلسكندریة -المركز الطبي الجدید 

 

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

 -٢٥٫٠٠    ٢٫٢٥   جلوبال تیلكوم
 -١٧٫٦٩    ٢٢٫٠٥  المشروعات الصناعیة والھندسیة

 -١٥٫٠٥    ٨٤٫٠٢  مطاحن مصر العلیا
 -١٢٫٥٣    ٤٫١٢   سوھاج الوطنیة

 -١١٫٢٨    ١٫١٨  لكح جروب

  

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

  ٦٠٫١٠    ٢١٥،٩١٨،٩٩٢  البنك التجاري الدولي
  ١٣٫٧٠    ٧٣،٨٦٠،١٧٦  ھیرمس

  ١٫٦٨    ٦٦،٠٦٢،٧٣٢  سبید میدیكال
  ٨٫٥١    ٥٢،٣٣١،٥٣٦  حدید عز

  ١٫٥١    ٤٩،٣٣٠،٣٠٠  دایس

  

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

  ٠٫٤٩    ٥٩،٥٥١،٨٥١  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٥٨    ٤٦،٩٧٣،٦٤٠  لالستثماراتالعربیة 

  ٠٫٦٢    ٤٦،٠٠٥،٠٥٧  بورتو القابضة
  ١٫٠٢    ٤٥،٥٨٥،٣٩٨  عامر جروب
  ١٫٦٨    ٣٩،٢٨٠،٠٠٥  سبید میدیكال

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ر أشھ ٩في بیان لبورصة مصر الیوم االثنین.وحققت الشركة خالل أول 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ١١٢٫٠٢من العام الجاري، صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ أرباح خالل نفس  ١٥٣٫٢٢حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل 

الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل التسعة أشھر 
ملیار جنیھ خالل  ٣٫٣٧ملیار جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ٣٫٠٨لتسجل 

.وعلى صعید القوائم المنفردة، تحولت الشركة ٢٠١٩نفس الفترة من 
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر  ٥٤٫٩٦المستقلة إلى الخسائر لتتكبد نحو 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ١٨٫٥٤حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 

  المصدر:مباشر العام الماضي. 

نفیذ مشروع خفض االنبعاثات ورفع أبوقیر لألسمدة تقرر بدء إجراءات ت
 الطاقة اإلنتاجیة

وافق مجلس إدارة شركة أبوقیر لألسمدة والصناعات الكیماویة، على بدء 
اإلجراءات التنفیذیة الخاصة بمشروع خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

.وقالت الشركة في بیان ٣ورفع الطاقة اإلنتاجیة لمصنع إنتاج أبوقیر 
 لبورصة مصر، الیوم االثنین، إن اإلجراءات تشمل الترسیة على شركة

Stanmicarbon  مانحة الرخصة للقیام بأعمال الدراسات الفنیة لتطویر
لرفع الطاقة اإلنتاجیة من  ٣وحدة تخلیق الیوریا السائلة بمصنع أبوقیر 

ً في الیوم إلى  ١٩٤٠ ً في الیوم، باستخدام تكنولوجیا الـ ٢٣٧٠طنا  MPطنا
Add-on  ملیون یورو.وأوضحت الشركة، أن اإلجراءات  ١٫٥٨بقیمة

ً التفاوض مع البنوك المتقدمة لتدبیر التمویل الالزم للمشروع  تشمل أیضا
للحصول على أفضل الشروط واألسعار.ووافق المجلس على تعیین عصام 
ً عن بنك االستثمار القومي في عضویة مجلس إدارة  عاشور علي ممثال
ً عن عبدالحكیم قاسم كلیب.وحققت الشركة خالل الربع األول  الشركة خلفا

ملیون جنیھ خالل الفترة  ٦٨٦٫٥٥ن العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ م
ملیون جنیھ خالل  ٧٥١٫٦من یولیو حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل 

نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل 
یھ ملیار جن ١٫٩٨ملیار جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ١٫٧٤الثالثة أشھر إلى 

  المصدر:مباشر خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي

مصر لأللومنیوم تؤجل جلسة الفض الفني لمناقصة إنتاج جنوط السیارات 
  إلى ینایر المقبل

أعلنت شركة مصر لأللومنیوم، تأجیل جلسة الفض الفني الخاصة بمناقصة 
 خدمات االستشارات الھندسیة بغرض تنفیذ مشروع خط إنتاج جنوط

ینایر المقبل.وقالت الشركة في بیان الیوم االثنین،  ١٠السیارات إلى یوم 
ً لعقد جلسة الفض الفني الیوم  دیسمبر الجاري.وأشارت  ٢١إنھ كان محددا

ً على طلب الشركات المقدمة.ودعت مصر  الشركة، إلى أنھ تم التأجیل بناء
ة مؤھلة لأللومنیوم في مطلع نوفمبر الماضي لمناقصة خدمات استشاری

وذات خبرة في تطویر دراسات الجدوى، وتنفیذ مشروع (خط إنتاج جنوط 
ملیون  ١٥٠٫٩السیارات).وحققت شركة مصر لأللومنیوم، خسارة بلغت 

 ٢٧٧٫٨، مقابل ٢٠٢٠حتى نھایة سبتمبر  ٢٠٢٠جنیھ منذ بدایة یولیو 
قت ملیون جنیھ خسائر خالل الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.وحق

ملیار  ٢٫١٨الشركة خالل الربع األول من العام المالي، إیرادات بلغت 
ملیار جنیھ إیرادات في الربع المقارن من العام المالي  ١٫٨٩جنیھ، مقابل 

  المصدر:مباشر الماضي.

  

 

ً لشراء  من  %٩٠تابعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي تتلقى عرضا
  أسھمھا

مصر، تقدم شركة كیان للتنمیة  -اإلسالمي أعلن مصرف أبوظبي 
بالمائة من أسھم شركة اإلسكندریة  ٩٠المستدامة بعرض شراء 

الوطنیة لالستثمارات المالیة، التابعة لھ، والتي یساھم فیھا البنك 
بالمائة (مباشر وغیر  ٨٤٫٩٩بالمائة مباشر، وبنسبة  ٩٫٠٤بنسبة 

الیوم االثنین، أن مباشر).وأضاف البنك في بیان لبورصة مصر، 
العرض شمل رغبة شركة كیان للتنمیة في استمرار قید الشركة 

جنیھ  ٥٫٣بالبورصة المصریة، على أن یكون العرض المقدم بسعر 
)، خالل ADIBمصر ( -للسھم.وحقق مصرف أبوظبي اإلسالمي

التسعة أشھر األولى من العام الجاري صافي ربح خالل الفترة بقیمة 
ملیون  ٩٦٧٫٠٣جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ ملیون  ٨٤٤٫٢٦٥

جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع صافي دخل البنك 
ملیار  ٢٫٣٢ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٢٫٣٣٥من العائد إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ٢٠١٩جنیھ في الفترة المقارنة من 
 ٨١٥٫٩٩تسجل تراجعت أرباح المصرف خالل التسعة أشھر ل

ملیون جنیھ خالل نفس  ٨٧١٫٧٨ملیون جنیھ، مقابل أرباح بقیمة 
.وحققت اإلسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة، ٢٠١٩الفترة من 
ملیون  ٥٫٩٣أشھر من العام الجاري، صافي ربح بلغ  ٩عن أول 

جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
لف جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت أ ٤٢١٫٦١

ملیون جنیھ  ٤٫٨٥إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر لتسجل 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٣١٨٫٠٧بنھایة سبتمبر، مقابل 

  المصدر:مباشر الماضي.

  من أسھمھا %٩٠تابعة لـ"القاھرة الوطنیة" تتلقى عرضاً لشراء 

شركة القاھرة الوطنیة لالستثمار واألوراق المالیة، تقدم أعلنت 
بالمائة من أسھم شركة  ٩٠شركة كیان للتنمیة بعرض شراء 

اإلسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة، المملوكة للشركة بنسبة 
بالمائة.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم  ٤٠٫٩٦

ان للتنمیة في استمرار قید االثنین، أن العرض شمل رغبة شركة كی
الشركة بالبورصة المصریة، على أن یكون العرض المقدم بسعر 

جنیھ للسھم.وحققت القاھرة الوطنیة لالستثمار واألوراق  ٥٫٣
أشھر من العام الحالي، خسائر مستقلة بلغت  ٩المالیة، خالل أول 

ابل ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مق ١٫٠٦
.وارتفعت ٢٠١٩ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من  ٢٫٧

ملیون جنیھ  ٣٫٦٣إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر لتسجل 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٨٠٣٫٨٧بنھایة سبتمبر، مقابل 

الماضي.وحققت اإلسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة، عن أول 
ملیون جنیھ منذ  ٥٫٩٣صافي ربح بلغ  أشھر من العام الجاري، ٩

بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت  ٤٢١٫٦١

ملیون جنیھ  ٤٫٨٥إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر لتسجل 
عام ألف جنیھ خالل نفس الفترة من ال ٣١٨٫٠٧بنھایة سبتمبر، مقابل 

  المصدر:مباشر الماضي.

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
وزیرة التخطیط : حسم قرار طرح شركتین تابعتین للجیش المصري 

  ٢٠٢١بالربع األول من 

قالت ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، إنھ من المتوقع حسم 
لتعبئة المیاه الطبیعیة قرار طرح شركتي الوطنیة للبترول والوطنیة 

، ٢٠٢١(صافي) التابعتین للجیش أمام القطاع الخاص في الربع األول من 
وذلك بعد أن یحدد صندوق مصر السیادي الحصص المقرر بیعھا في 
الشركتینوأضافت ھالة السعید، في تصریحات تلفزیونیة لھا مساء أمس، أن 

ن أسھم الشركتین بالمائة م ١٠٠الخطة یمكن أن تشمل إتاحة امتالك 
لمستثمري القطاع الخاص، مؤكدة أن طرح الشركات التابعة للجیش في 
البورصة سیجعلھا خاضعة لكل قواعد القید واإلفصاح المعلنة في سوق 
المال، بما فیھا المتعلقة باإلفصاح عن قوائمھا المالیة وغیر ذلك من 

ى التابعة المعلومات.ورفضت اإلفصاح عن ھویة الشركات الثالث األخر
للجیش والتي أعلن صندوق مصر السیادي اعتزامھ طرحھا في الفترة 
المقبلة.یشار إلى أن صندوق مصر السیادي وقع في فبرایر الماضي، اتفاق 
تعاون مع جھاز مشروعات الخدمة الوطنیة لالستثمار في شركاتھ.وكانت 

ة لتعبئة ھالة السعید، قالت في وقت سابق، إنھ تم اختیار شركتین الوطنی
المیاه الطبیعیة (صافي)، وشركة الوطنیة للبترول، وتم إجراء دراسات 
ً لوكالة  علیھما من خالل عدد من خبراء ومتخصصین وبیوت الخبرة، وفقا
أنباء الشرق األوسط.وأضافت أنھ تم االنتھاء من وضع صحیفة استثمار 

ِ الخاص لالستثمار فیھا كم رحلة أولى، لھذه الشركات وسیتم طرحھا للقطاع
ثم یتم طرحھا في البورصة المصریة وتكون متاحة لكل المصریین لتملك 
أسھمھا واالستثمار فیھا من خالل البورصة.وأكدت، أنھ سیتم التعاون مع 
 ،ً جھاز مشروعات الخدمة الوطنیة في شركات أخرى سنعلن عنھا تباعا

ِ الخاص وفق شروط وضوابط،  تضمن وھذه الشركات سیتم طرحھا للقطاع
ً استثماریة حقیقیة  أن تحقق أعلى العوائد للدولة المصریة، وأن تخلق فرصا
ِ الخاص في المرحلة األولى، وتكون كذلك فرصة للمواطنین  للقطاع

  المصدر: أموال الغدالمتالك أسھم فیھا واالستثمار في أسھمھا.

مصر للطیران: الرحالت الجویة مع بریطانیا مستمرة.. والدولة صاحبة 
  ار الوقفقر

قال الطیار رشدي زكریا، رئیس الشركة القابضة لمصر للطیران، إن 
الرحالت الجویة مع بریطانیا مستمرة إلى أن تصدر قرارات من الدولة 
ومن وزارة الصحة بغیر ذلك.وأضاف زكریا، في تصریحات لبرنامج 

ا الحكایة، أن المسألة لیست خسارة أو مكسب وإنما سالمة الركاب التي طالم
  المصدر: حابيحافظنا علیھا.

ملیون مواطن بمنظومة التأمین الصحي الشامل  ٣٫٤مصر.. تسجیل 
   الجدید

أعلنت إدارة مشروع التأمین الصحي الشامل الجدید بالمحافظات، أن 
إجمالي الذین سجلوا بالمنظومة الجدیدة في محافظات المرحلة األولى 
(بورسعید، األقصر، اإلسماعیلیة، جنوب سیناء، أسوان، األقصر)، بلغ 

ً حتى اآلن.وأوضحت التأمین الصحي، أنھ تم تسجیل  ٣٫٤١ مالیین مواطنا
ً في بورسعید، و ٦٥٤٫٧٧ ألف مواطن باألقصر،  ٨٠٠ألف مواطنا

ألف مواطن في جونب  ٨٤٫٥٦ألف مواطن في اإلسماعیلیة، و ٩٣٩٫٣و
ألف  ١٨٢٫٩٦ألف مواطن بأسوان، باإلضافة إلى  ٧٥٣٫٢٢سیناء، و

ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وحددت منظومة  مواطن في السویس، وفقا
األوراق المطلوبة للتسجیل واالشتراك بھا التأمین الصحي الشامل الجدید، 

  

وزیر المالیة: ربط الموانئ بمنصة إلكترونیة یخفض زمن اإلفراج 
  الجمركى وأسعار السلع

ا لمصلحة الجمارك، من خ ٢٠٢٠شھد عام  ا جدیدً الل المضى عبورً
بقوة فى تنفیذ المشروع القومى لتحدیث ومیكنة منظومة اإلدارة 
الجمركیة، الذى یحظى بدعم كبیر من القیادة السیاسیة، ومن المقرر 
االنتھاء من ربط كل الموانئ البریة والبحریة والجویة بمنصة إلكترونیة 

ا یُسھم فى عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنھایة یونیھ المقبل؛ بم
تبسیط اإلجراءات، وتقلیص زمن اإلفراج الجمركى، وخفض تكلفة 
السلع والخدمات باألسواق المحلیة، على النحو الذى یُساعد فى تحسین 

التنافسیة العالمیة، «تصنیف مصر فى ثالث مؤشرات دولیة مھمة: 
، وتحفیز مناخ االستثمار، »وممارسة األعمال، وبیئة االقتصاد الكلى

یم القدرات اإلنتاجیة، وتوسیع القاعدة التصدیریة، وتسھیل التجارة وتعظ
الداخلیة والخارجیة.أكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، أن مشروع 

یسیر بشكل جید بمطار القاھرة وغرب وشرق » النافذة الواحدة«
ًا ألحدث  بورسعید والعین السخنة، ویتم التعامل مع أى تحدیات وفق

خبرات الدولیة، بحیث تكون ھذه المنصة نقطة التقاء لتبادل المعاییر وال
المعلومات والمستندات من جمیع األطراف المشاركة فى التجارة والنقل 
وتوفر آلیات لتسھیل إجراءات التجارة الخارجیة وتوحید النماذج 
الالزمة لإلفراج عن البضائع والفواتیر وتطبیق نظام المدفوعات 

ات األداء ونظم المراقبة واإلنذار المبكر.قال إن الرقمیة وتطویر مؤشر
المركز اللوجیستى لكبار العمالء بالقاھرة، یقدم حزمة من الخدمات 
الممیزة تصب جمیعھا فى التیسیر على المتعاملین مع الجمارك ممن 

، بحیث یستطیعون »القائمة البیضاء«یتمتعون بمزایا الفاعل االقتصادى 
لالزمة لإلفراج عن شحناتھم فى أى میناء دون سرعة إنھاء اإلجراءات ا

الحاجة لالنتقال إلیھ من خالل استیفاء كل المستندات والموافقات 
ًا إلى أنھ بتشغیل مراكز الخدمات  المطلوبة عنھا بھذا المركز، الفت
اللوجستیة بمیناء اإلسكندریة ودمیاط والدخیلة سیتم الوصول بمنظومة 

تقریبًا من إجمالي البضائع التي  %٩٥غطیة النافذة الواحدة إلى نسبة ت
الة نحو التوسع فى نظام  ترد إلى مصر.أوضح أن ھناك خطوات فعَّ

بالمنافذ لیشمل المشروعات الصغیرة » الفاعل االقتصادى المعتمد«
والمتوسطة؛ بما یُسھم فى مساندتھا، وتحفیزھا على التوسع فى أنشطتھا 

  اإلنتاجیة.

بالمنافذ الجمركیة.. لفتح الحاویات وسحب العینات لجان مشتركة دائمة 
أضاف أنھ یتم تشكیل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات :مرة واحدة

الكشف والمعاینة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحریة 
والجویة والبریة والجافة، تختص بوضع آلیة واضحة، وجدول زمني 

حدد لفتح الحاویات، أو ا ُ لطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو م
المزمع تصدیرھا، مرة واحدة فقط لجمیع الجھات الرقابیة، ألغراض 
المعاینة الجمركیة لھذه البضائع، وفحصھا والرقابة علیھا، وسحب 
العینات إذا لزم األمر؛ بما یُسھم في تقلیل زمن اإلفراج وخفض تكلفة 

ا إلى أن اللجنة المشتركة اللوجستیات والتخلیص الجمركي، مشی رً
ً أو أكثر لمصلحة الجمارك، والھیئة العامة للرقابة  الدائمة تضم ممثال
على الصادرات والواردات، والھیئة القومیة لسالمة الغذاء، وباقى 
عاینة وفحص البضائع المستوردة أو  ُ الجھات األخرى المختصة بم

ًا للقوانین والقواع د المقررة.أكد الوزیر أن المصدرة والرقابة علیھا طبق
شھد طفرة تشریعیة غیر مسبوقة بإصدار قانون الجمارك  ٢٠٢٠عام 



 

 

َّم االنتفاع بالخدمات والرعایة الصحیة وفق أحدث  داخل المحافظات، ومن ث
المعاییر العالمیة والتي تكفلھا المنظومة للمنتفعین بھا، مشیرة إلى أن 
األوراق المطلوبة للتسجیل تشمل بطاقة الرقم القومي وشھادات المیالد 

لنسبة لألطفال تستخدم شھادات المیالد فقط.وأشارت إدارة الممیكنة، أما با
مشروع التأمین الصحي الشامل الجدید بالمحافظات، إلى أن التسجیل متاح 
في المراكز والوحدات الصحیة الجاري تجھیزھا والمقرر انضمامھا للعمل 
ضمن المنظومة الجدیدة بمحافظات المرحلة األولى (بورسعید، األقصر، 

یة، جنوب سیناء، أسوان، األقصر)وقالت إن إجراءات التسجیل اإلسماعیل
بالمنظومة الجدیدة تبدأ من خالل ذھاب األسرة إلى المركز أو الوحدة 
الصحیة التابعة لھا األسرة أو األقرب لمحل السكن لتسجیل البیانات، على 
ا لدى أفراد األسرة بطاقات الرقم القومي لكل األسرة،  أن یكون متوافرً

ادات المیالد لألطفال أو صورة منھا.وأضافت "وبعد تسجیل البیانات وشھ
سیتم فتح ملف عائلي لألسرة، على أن یتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي 
الشامل أو تحدید الموعد المناسب إلجرائھ، لالطمئنان على كل أفراد 

َّم االنتفاع بالخدمات الصحیة للمنظومة من خالل ھذا المل ف األسرة، ومن ث
العائلي لألسرة".ووجھت إدارة مشروع التأمین الصحي الشامل الجدید، 
دعوتھا إلى كافة أفراد وفئات المجتمع بمحافظات المرحلة األولى لتطبیق 
منظومة التأمین الصحي الشامل الجدید بالتوجھ إلى المراكز والوحدات 

َّم الصحیة التابعین لھا أو األقرب لمحل سكنھم للتسجیل بالمنظومة و من ث
االنتفاع بالخدمات والرعایة الصحیة التي تكفلھا لھم فور بدء 
تشغیلھا.وأكدت أن نظام التأمین الصحي الشامل الجدید نظام تكافلي 
اجتماعي یضمن العالج لكل المصریین، ویقدم من خاللھ خدمات طبیة ذات 
جودة عالیة لجمیع فئات المجتمع دون تمییز، وتتكفل فیھ الدولة 

لقادرین، كما یسھم النظام في تقلیل اإلنفاق الشخصي من المواطنین بغیرا
  المصدر:مباشر على الخدمات الصحیة والحد من الفقر بسبب المرض. 

  

  

  

  

  

  

الجدید الذى حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، بما تضمنھ من 
  ممارسات عالمیة تسھم فى تعزیز حركة التجارة الدولیة.

إنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنھا من 
أوضح أنھ سیتم ألول مرة إنشاء :التصدیر إلى الموانئ المصریة میناء

نظام إلكتروني لتتبع البضائع التى ترد تحت نظام الترانزیت غیر 
المباشر حتى مرحلة اإلفراج النھائي، والتعامل جمركیًا مع البضائع 
المتعاقد علیھا بنظام التجارة اإللكترونیة الحدیثة، مع إمكانیة التخلیص 

وسداد الرسوم الجمركیة قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل  المسبق
المعلومات والبیانات المؤمنة إلكترونیًا بین مصلحة الجمارك والجھات 
التابعة للدولة أو الجھات الخارجیة المبرم معھا اتفاقیات تقر ذلك، 
واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما یؤدى لإلفراج عن البضائع 

ًا للضوابط المقررة؛ دون كش ف أو معاینة عبر المسار األخضر، وفق
وذلك من أجل تبسیط اإلجراءات وسرعة اإلفراج الجمركى.أشار إلى 
إنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنھا من 
میناء التصدیر إلى الموانئ المصریة، من المقرر أن ینطلق تجریبیًا فى 

إلزامیًا فى یولیو المقبل، حیث نستھدف إرساء منھجیة أبریل المقبل، و
ً من سیاسة  التقلیدیة.أضاف أن » رد الفعل«استباقیة فى األداء بدال

القانون الجدید یتضمن تیسیرات جدیدة للمتعاملین مع الجمارك منھا: 
استحداث نظام جدید لتسویة المنازعات الجمركیة، یُتیح التظلم إلى جھة 

لجوء للتحكیم؛ بما یمنع تفاقم المنازعات بین أصحاب اإلدارة قبل ال
ً توافقیة للعدید من المشاكل  البضائع ومصلحة الجمارك، ویضع حلوال
ًا إلى استحداث نظام  من خالل لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، الفت
المخازن الجمركیة المؤقتة بحیث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، 

أو تكدسھا، بما یُسھم فى تقنین وضع الساحات  ولیست أماكن لتخزینھا
والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خاللھا الخدمات الجمركیة 

  على البضائع الواردة والمصدرة.

أشار إلى أن :قانون الجمارك الجدید یرتقى بمصر إلى آفاق العالمیة
تكلفة اإلنتاج القانون الجدید یستھدف تشجیع الصناعة الوطنیة وخفض 

المحلى وتعظیم قدراتھ التنافسیة فى األسواق العالمیة، حیث یتضمن 
ستحقة على اآلالت والمعدات  ُ میزة تقسیط الضریبة الجمركیة الم
واألجھزة وخطوط اإلنتاج ومستلزماتھا التى ال تتمتع بأى إعفاءات أو 

مقابل تخفیضات بالتعریفة الجمركیة متى كانت تعمل فى مجال اإلنتاج، 
سداد ضریبة إضافیة تُحسب كنسبة من قیمة الضریبة الجمركیة غیر 
المدفوعة عن كل شھر أو جزء منھ.أوضح أن القانون الجدید یتضمن 
إعفاء ما تستورده المستشفیات الحكومیة والجامعیة من األجھزة 
والمعدات والمستلزمات الطبیة واألدویة ومشتقات الدم واألمصال 

ًا ووسائل تنظیم األ سرة وألبان األطفال من الرسوم الجمركیة؛ تحقیق
لاللتزامات الدستوریة بتوفیر الرعایة الصحیة للمواطنین، مؤكدًا أنھ تم 
استحداث اإلطار القانونى لنظام األسواق الحرة؛ إذ لم یسبق تنظیمھ 
بالقانون السابق، حیث كانت تتم معاملتھا كالمستودعات الخاصة رغم 

بالمعنى الدقیق، بل أماكن یرخص فیھا بعرض وبیع  أنھا لیست مخازن
البضائع غیر خالصة الضرائب الجمركیة.قال إن القانون الجدید تضمن 
ا  مبدأ عدم اإلخالل باإلعفاءات التى قررتھا قوانین أخرى ساریة منعً
لالزدواج كقانون الریاضة وقانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، 

  إعفاءات جمركیة.وغیرھا من قوانین التى تقرر 
  

   



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة
  ٢٠٢٠توقعات بانكماش االقتصاد األلماني خالل الربع األخیر من 

وفقا للتقریر الصادر الیوم اإلثنین عن المعھد األلماني لألبحاث 
االقتصادیة، فمن المتوقع أن ینكمش االقتصاد في ألمانیا خالل الربع 

بسبب إجراءات اإلغالق التي تواجھھا  %١بنحو  ٢٠٢٠األخیر من عام 
البالد الحتواء الموجة الثانیة من فیروس كورونا.وفیما یلي أھم توقعات 
المعھد األلماني للبحوث االقتصادیة:قد ینكمش االقتصاد بصورة أكبر 

.إجراءات اإلغالق مرة ثانیة في ألمانیا ٢٠٢١خالل الربع األول من 
ل فصل الشتاء.سیعود االقتصاد إلى مسار ستؤثر على االقتصاد خال

المصدر:  التعافي، في حالة استقرار األوضاع في العالم وداخل ألمانیا.

investing  
  تصریحات وزیر الخارجیة األیرلندي عن البریكست

صرح وزیر الخارجیة األیرلندي سیمون كوفیني یوم اإلثنین، إنھم حققوا 
التجاري و تكافؤ الفرص التجاریة بین تقدم كبیر فى ما یخص االتفاق 

بریطانیا واالتحاد األوروبى األسبوع الماضي، لكنھ أیضا أشار إلى أن 
القضیة األساسیة المتبقیة للوصول إلى اتفاق بین بریطانیا واالتحاد 
األوروبى ھي مصاید األسماك.وأضاف كوفیني أن محادثات خروج 

وضع جید، موضحا أنھ یجب أن بریطانیا من االتحاد األوروبي لیست في 
یكون ھناك اتفاق یحقق المصالح المشتركة التي تجمع االتحاد األوروبي 
وبریطانیا بشأن مصاید األسماك.وأشار وزیر الخارجیة األیرلندي فى 
تصریحاتھ من غیر المرجح أن تدعم دول االتحاد األوروبي عرضا إضافیا 

معروض على بریطانیا  لحل مشكلة مصاید األسماك من ذلك الذى كان
  investingالمصدر: في عطلة نھایة األسبوع الماضي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,477.00  -2.41% السعودیة

 DFMGI 2,474.00  0.52%  دبي
 ADI 5,072.00 -0.03% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,563.07  -0.45% الكویت

 BSEX 1,492.13 -0.05% البحرین
 GENERAL 10,523.00 -0.17% قطر

 MASI 11,165.00 -3.09% المغرب
 TUN20 6,869.00 0.29% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  30,046.00 -0.56% أمریكا
 S&P 500  3,694.92  -0.39% أمریكا
 NASDAQ 12,742.52 -0.10% أمریكا

 FTSE 100  6,416.00 -1.73% لندن
 DAX 13,335.68  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  26,436.39  -1.04% الیابان
 %0.31- 1,870.40 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %2.53- 49.62  البرمیل خام برنت (دوالر)
   %2.01-  46.78 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  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  
  0.8  0.9  غ.م.  غ.م.  %4.6  4.05  احتفاظ  3,455.9  3.87  كیما –الصناعات الكیماویة المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %26.2  10.74  شراء  4,623.2  8.51  شركة حدید عز
  1.0  1.0  15.6  9.1 %3.2 9.60  احتفاظ 290.3 9.30  ایجیترانس –المصریة لخدمات النقل 

 6.0 4.4 28.1 25.6 %19.5- 1.35  احتفاظ 1,863.4 1.68  شركة سبید میدیكال
 0.4 0.4 5.5 3.9 %39.8 9.45  شراء 4,496.1 6.76  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ال یوجد توزیعات أسھم مجانیة للشھر الحالي
 

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

  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  جنیھ للسھم القسط  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  التكنولوجیاقناة السویس لتوطین 

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ١٩/١٠/٢٠٢٠  جنیھ للسھم  ٠٫٩٠القسط الثاني   ابو قیرلألسمدة و الصناعات الكیماویة 
  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٢٨/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٤٥٠  العامة للصوامع والتخزین

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  السویس –عتاقة بجوار محطة الكھرباء  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

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

  الجیزة

 -المالحیة والبترولیة الخدمات   ٢٧/١٢/٢٠٢٠
  عن طریق وسائل األتصال الحدیثة للتصویت األلكترونى  غیر عادیة  ماریدیف

غیر و عادیة  القابضة المصریة الكویتیة  ٢٧/١٢/٢٠٢٠
  إستخدام وسائل األتصال الحدیثة المسموعة والمرئیة  عادیة

  الجیزة -شارع وادى النیل المھندسین  ٢الشركة الكائن فى مقر   غیر عادیة  برایم القابضة لالستثمارات المالیة  ٢٧/١٢/٢٠٢٠

اسیوط االسالمیة الوطنیة للتجارة   ٢٨/١٢/٢٠٢٠
  بمقر الشركة الكائن بابراج الوطنیة بشراع الجمھوریة باسیوط  عادیة  والتنمیة

سرایا المعادى كورنیش النیل عبر تقنیة األتصال أ أبراج  ٣٥مقر الشركة فى   غیر عادیة  مینا لالستثمار السیاحي والعقاري  ٢٨/١٢/٢٠٢٠
  والتصویت عن بعد

  



 

 

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

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

نسبة 
التغیر 

  الیومي %

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
البنك التجاري الدولي  

 ((مصر
COMI 60.10 -0.76 27.59- 3,592,279 215,918,992 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
12.70 -2.31 16.01- 2,263,644 28,779,532 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصریة الكویتیة
1.00 -1.09 22.64- 953,394 951,264 1.38 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
13.70 -4.73 18.26- 5,333,705 73,860,176 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.30 -3.52 22.22- 3,253,944 20,319,158 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
4.59 -3.37 21.13- 2,468,308 11,093,380 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY  السویدى الیكتریك
8.72 -4.39 22.21- 2,916,940 25,535,084 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
11.45 -6.38 12.25 3,357,238 38,642,460 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
5.08 -5.93 46.53- 8,174,885 41,823,100 8.54 4.86 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
14.00 0.50 0.86 109,115 1,521,921 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
5.55 -3.98 35.47- 1,012,167 5,573,258 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كریدي اجریكول مصر
26.55 -1.63 38.97- 301,882 8,008,163 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سودیك
14.60 -4.33 10.36 786,087 11,376,881 15.50 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.60 -6.25 25.62- 11,561,224 42,182,072 4.95 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
8.50 -5.66 42.18- 597,817 5,081,125 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
5.70 -6.86 75.61- 2,558,199 14,749,123 8.23 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
6.76 -3.70 36.23- 1,438,806 9,598,749 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.30 -6.12 25.70- 9,257,676 12,151,690 1.88 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.37 -9.93 44.31- 28,445,121 40,094,304 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC سیدى كریر للبتروكیماویات
8.39 -9.98 6.26- 4,951,617 42,423,612 9.93 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.59 -7.71 31.75- 6,294,250 22,981,292 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.10 -0.31 18.21- 12,764,779 38,789,352 3.90 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.27 -7.72 20.07- 6,277,443 14,470,333 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.50 -9.82 31.82- 5,570,820 25,538,428 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
8.51 -9.76 17.38- 6,063,023 52,331,536 11.25 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.49 -10.00 10.50- 59,551,851 29,467,380 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
14.22 -10.00 86.86 1,759,248 25,086,762 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
3.09 -9.91 39.19 6,277,340 19,588,810 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.51 -9.96 13.57- 32,211,615 49,330,300 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.27 -9.92 2.25 5,183,208 11,884,169 3.38 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
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث 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 شكل 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

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


