
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٣/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,554.04 0.08% -19.04% 723,615,744 159,254,322 285,205,392,544مؤشر (

 EGX 50(  1,633.22 -0.03% -24.03% 864,610,304 253,639,022 353,691,391,154مؤشر (
 EGX 70(  1,225.35 1.34%  -4.08% 256,072,576 145,791,692 166,245,669,641مؤشر (
 EGX 100(  1,134.08 0.58% -34.34% 979,688,320 305,046,014 451,451,062,184مؤشر (

  عناوین االخبار
  "تارجیت لالستثمار" ترفع حصتھا في "دایس للمالبس"

  %١٠٫٠٨لـ
 ٩عوامل وراء تحول "مصر لأللومنیوم" للخسائر في  ٤ 

  أشھر
  ٢٠١٩في  %٢٧٢٫٥"البدر للبالستیك" تعمق خسائرھا ..

  والشركة توضح السبب
  أشھر ٩في  %٥٣القاھرة تتراجع أرباح مطاحن ومخابز شمال  
  ٢٠١٩في  %٢٧٢٫٥"البدر للبالستیك" تعمق خسائرھا ..

  والشركة توضح السبب
  لیسكو مصر تغلق مصنعھا ببرج العرب بعد ظھور حالة مصابة

  بفیروس كورونا
  ٢٠١٩ملیون جنیھ في  ٣٥خسائر أجواء ترتفع إلى  
  السیاحیة بعد أزمة مصر تبحث سیناریوھات استئناف الحركة

  كورونا
 »نقطة مئویة بالمؤشر العالمي  ٢٧مصر تتقدم » : المالیة

  ٢٠١٩لشفافیة الموازنة في 
  لمواجھة ” اإلسالمى للتنمیة“الحكومة تبحث آلیات التعاون مع

  ”كورونا“تداعیات 
  ٢٠-٢٠١٩مصر تتوقع تحقیق معدل نمو اقتصادى بنھایة 

   %٤یصل لـ 
 على الذھب خالل الربع األول ارتفاع الطلب العالمي  
 %اإلبقاء على الفائدة األمریكیة بالقرب من صفر  
  مورجان ستانلي: الطلب العالمي على النفط لن یعود

  ٢٠٢١للمستویات العادیة قبل نھایة 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
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  الشركات المقیدةأخبار
  %١٠٫٠٨"تارجیت لالستثمار" ترفع حصتھا في "دایس للمالبس" لـ

قالت ھیرمس لتداول األوراق المالیة، إن شركة تارجیت لالستثمار 
والتنمیة السیاحیة رفعت حصتھا العقاري والتنمیة واالستصالح الزراعي 

، وضحت الشركة في بیان لبورصة مصرفي دایس للمالبس الجاھزة.وأ
 ١٠٫٠٨بالمائة إلى  ٩٫٥١أن تارجیت رفعت حصتھا في دایس من 

ملیون جنیھ، من  ٥٫٢٦بالمائة.وأشار البیان إلى أن قیمة الصفقة بلغت 
خص نسبة جنیھ للسھم.وفیما ی ١٫٧٥٤مالیین سھم، بواقع  ٣خالل 

لـ"عبداللطیف  %٥٫٧حصص المجموعات المرتبطة بالمساھم بلغت 
لـ"جمالي مجمود عبداللطیف  %٣٫٩٢محمود عبداللطیف محجوب"، و 

محجوب" لیصل اإلجمالي العام للمساھمین والمجموعة المرتبطة 
ً مجمعة بلغت %١٩٫٧ ملیون  ١١٥٫٢.یشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

ملیون جنیھ في  ١٦٠٫٠٨بل صافي ربح بلغ ، مقا٢٠١٩جنیھ خالل 
 ١٫٥٦٧.وارتفعت إیرادات الشركة خالل نفس العام لتصل إلى ٢٠١٨

ملیار جنیھ خالل العام المنصرم لھ.كانت  ١٫٥ملیار جنیھ، مقارنة بـ
المؤشرات المالیة المستقلة غیر المدققة للشركة، أظھرت ارتفاع األرباح 

 ٧٩٫٣٤، مقابل صافي ربح بلغ ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ٨١٫٤٤٣إلى 
.وارتفعت إیرادات الشركة المستقلة خالل نفس ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل 

ملیار جنیھ خالل  ١٫٣١٢ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ١٫٣٥٤العام لتصل إلى 
  لمصدر: مباشراالعام المنصرم لھ.

  أشھر ٩عوامل وراء تحول "مصر لأللومنیوم" للخسائر في  ٤

الیة لشركة مصر لأللومنیوم تحولھا للخسائر خالل أظھرت المؤشرات الم
التسعة أشھر األولى من العام المالي الجاري، على أساس سنوي، بضغط 

، أنھا حققت خسائر وضحت الشركة في بیان لبورصة مصرعوامل.وأ ٤
ملیار جنیھ خالل الفترة من یولیو إلى مارس الماضي، مقابل  ١٫٠١٩بلغت 

جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي ملیون  ٧١٥٫٨أرباح بلغت 
ملیار جنیھ،  ٥٫٥٧الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٩٫٩٤مقابل إیرادات بلغت 
الماضي.وأرجعت الشركة الخسائر إلى زیادة عوامل التكلفة في العملیة 

اقة الكھربائیة خالل الفترة، باإلضافة إلى انخفاض اإلنتاجیة وخاصة الط
سعر صرف الدوالر مقابل الجنیھ.وأشارت الشركة إلى االنخفاض الحاد 
في السعر األساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمیة بلندن خالل الفترة، 
ً عن انخفاض عوائد االستثمارات المالیة نتیجة انخفاض معدالت  فضال

زل الشركة عن جزء كبیر من استثماراتھا المالیة لسداد العائد علیھا وتنا
التزاماتھا المالیة مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.وحققت 

، صافي ٢٠٢٠ - ٢٠١٩الشركة خالل النصف األول من العام المالي 
ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في دیسمبر  ٥٩٥٫٧خسائر بلغت 
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٧٥٨٫٣ل أرباح بلغت الماضي، مقاب

  لمصدر: مباشرا العام المالي الماضي.

.. والشركة ٢٠١٩في  %٢٧٢٫٥"البدر للبالستیك" تعمق خسائرھا 
  توضح السبب

كشفت المؤشرات المالیة لشركة مطاحن مصر الوسطى، تراجع صافي 
 ٢٢٫٨المالي الجاري بنسبة أشھر من العام  ٩ربح الشركة خالل أول 

یوم ضحت الشركة في بیان لبورصة مصر بالمائة على اساس سنوي.وأو
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ٧٢٫٤٤الخمیس، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس  ٩٣٫٩٣حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم
   ٢٠٫٩٦    ٠٫٨٦  عتاقة

   ١٦٫١٩    ١٫٥٠  ریماس
  ١١٫٥١    ٢٫١٣  بلتون المالیة القابضة

  ٩٫٩٩    ٨٫٨١  للطباعة والتغلیفدلتا 
  ٩٫٩٩    ١٩٫٤٩  فودیكو

 

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

 -٩٫٤٩    ٦٫٦٨   االھرام للطباعة والتغلیف
 -٩٫٠٧    ٣٢٫٣٠  مصر -البنك الوطني الكویتي 

 -٦٫٩٩    ٢٠٫٥٠  كفر الزیات للمبیدات والكیماویات
 -٥٫٨٩    ٢٣٫٠٠  الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف

 -٥٫٣٠    ٤٫١١  االسماعیلیة للدواجن

  

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

  ٦٤٫٠٥    ٣٢٣،٢٢٦،٤٦٤  البنك التجاري الدولي
  ١٫٤٨    ٣٧،٠٦٩،٥٨٤  القلعة

  ٨٫٩١    ٣٢،٧٢٩،٨٧٨  السویدى الیكتریك
  ١٫٧٦    ٢٤،٤٩٤،٦٥٤  دایس

  ٠٫٣٧    ٢٤،٠٧٩،٢٨٨  العربیة لالستثمارات

  

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

  ٠٫٣٧    ٦٧،٠٥٦،٢٤٠  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٤١    ٣٢،١٠٥،٠٥٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٤٨    ٢٥،٢٤٣،٦٧٣  القلعة
  ١٫٧٦    ١٤،١٣٣،٤٨٧  دایس

  ١٫٢٩    ١٢،٥١٤،٠٣٨  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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شركة خالل الفترة الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت مبیعات ال
ملیون جنیھ  ٩٣٣٫٦٨ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٣٧٧٫١٨لتسجل 

خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.یشار أن الشركة حققت صافي 
الماضي،  حتى نھایة فبرایر ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو ٦٤٫٣٨ربح بلغ 

ً خالل نفس الفترة م ٧٨٫٤٣مقابل  ن العام المالي ملیون جنیھ أرباحا
  لمصدر: مباشرا الماضي.

  أشھر ٩في  %٥٣أرباح مطاحن ومخابز شمال القاھرة تتراجع 
كشفت المؤشرات المالیة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاھرة، عن أول 

 ٥٢٫٨أشھر من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة  ٩
یوم لبورصة مصر  ضحت الشركة في بیانبالمائة على أساس سنوي.وأو

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٨٫١٤الخمیس، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ أرباح خالل نفس  ١٧٫٢٤حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل التسعة 
ملیون  ٥٤٨٫٤ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٤٥٤٫٥٦أشھر لتسجل 

جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.یشار إلى أن الشركة 
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة  ٤٫٦١سجلت صافي ربح بلغ نحو 

ً خالل نفس الفترة من  ١٣٫٥٩فبرایر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
-٢٠١٩العام المالي الماضي.وحققت الشركة خالل النصف األول من 

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة  ١٫٦٨١صافي ربح بلغ  ٢٠٢٠
ً خالل نفس الفترة من  ٤٫١٩٧دیسمبر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  لمصدر: مباشرا العام المالي الماضي.

لیسكو مصر تغلق مصنعھا ببرج العرب بعد ظھور حالة مصابة بفیروس 
  كورونا

عن إغالق أحد مصانعھا الواقع بمدینة برج أعلنت شركة لیسیكو مصر، 
العرب الجدیدة بعد ظھور حالة مصابة بفیروس كورونا، وفتح آخر كان 

یوم الخمیس، ة في بیان لبورصة مصر أغلق لنفس السبب.وقالت الشرك
والواقع بمدینة  -تابعة لھا-إنھ سیتم إغالق مصنع شركة السیرامیك الدولیة 

د ظھرة حالة مصابة بفیروس كورونا، منوھة برج العرب لمدة أسبوعین بع
إلى أنھ سیتم إعادة جمیع الموظفین إلى منازلھم للعزل الذاتي قبل العودة 
إلى عملیات اإلنتاج.وأوضحت أن شركة السیرامیك الدولیة تمثل حوالي 

بالمائة من طاقة إنتاج البالط للمجموعة.وتتوقع لیسیكو توقف طفیف  ٥٥
ً لمستویات المخزون في تلبیة احتیاجات ال عمالء نتیجة االغالق، نظرا

الحالیة وتباطؤ الطلب بالفعل على المنتجات نتیجة للوباء.وأضافت أنھ 
تقرر إعادة فتح مصنع تابع لشركة لیسیكو للصناعات الخرافیة والذي تم 
إعالقھ لمدة أسبوعني بسبب ظھور حالة مصابة بفیروس كورونا.وحققت 

ملیون جنیھ،  ٣٠٠٫٩٨بلغت  ٢٠١٩ئر خالل ، خسا٢٠١٩الشركة خالل 
ملیون جنیھ في العام السابق لھ، مع األخذ  ١١١٫٦٥٦مقابل خسائر بلغت 

نحو  ٢٠١٩في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت مبیعات الشركة خالل 
ملیار جنیھ في  ٢٫٧ملیار جنیھ ، مقابل مبیعات بلغت  ٢٫٣٤
 ٨٤٫٧٥العام الماضي إلى  .وارتفعت خسائر الشركة المستقلة خالل٢٠١٨

لمصدر: ا .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٢٠٫٨٤ملیون جنیھ مقابل خسائر بلغت 

  مباشر

.. ٢٠١٩في  %٢٧٢٫٥"البدر للبالستیك" تعمق خسائرھا 
  والشركة توضح السبب

كشفت القوائم المالیة لشركة البدر للبالستیك، ارتفاع خسائر الشركة 
بالمائة على أساس  ٢٧٢٫٥العام الماضي بنسبة خالل 

یوم الخمیس، ت الشركة في بیان لبورصة مصر، سنوي.وأوضح
، ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ١٫٤١أنھا سجلت صافي خسائر بلغ 

ألف جنیھ خسائر خالل العام السابق لھ  ٣٧٨٫٥٢مقابل 
 ١٫٤.وتراجعت إیرادات الشركة خالل العام الماضي لتسجل ٢٠١٨

ملیون جنیھ خالل  ٢٫٨٢جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل ملیون 
.وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرھا السنویة إلى انخفاض ٢٠١٨

السیولة الالزمة للتشغیل واحتیاج معظم اآلالت والمعدات ألعمال 
الصیانة باإلضافة إلى فقدانھا لبعض عمالئھا مما أدى إلى انخفاض 

یانة واالصالح.وأضافت أن كبیر في المبیعات وارتفاع تكالیف الص
األسباب تتضمن كذلك تحملھا نفقات ثابتة شھریة للحفاظ على 
العمالة المدربة والھیكل الوظیفي، وارتفاع أسعار الطاقة المحركة 
وتكلفة نقل الخامات والبضائع للعمالء.یشار إلى أن البدر للبالستیك 

ر حتى ملیون جنیھ خالل الفترة من ینای ٢٫٠٧حققت خسائر بلغت 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٫١٨، مقابل أرباح بلغت  سبتمبر
ملیون  ١٫٠٣.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٨

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٢٫٥٢جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
العام الماضي.فیما سجلت األھرام للطباعة صافي ربح بلغ 

بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، ألف جنیھ منذ  ٧٩٨٫٧٣
ً خالل نفس الفترة من العام  ٧٫١٦مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  لمصدر: مباشرا الماضي.

 ٢٠١٩ملیون جنیھ في  ٣٥خسائر أجواء ترتفع إلى 
 -كشفت القوائم المالیة المستقلة لشركة أجواء للصناعات الغذائیة 

بالمائة  ٥٫٣خسائر الشركة بنسبة مصر، عن العام الماضي، ارتفاع 
یوم ضحت الشركة في بیان لبورصة مصر على أساس سنوي.وأو

ملیون جنیھ خالل  ٣٤٫٦٤الخمیس، أنھا سجلت صافي خسائر بلغ 
ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من  ٣٢٫٨٩، مقابل ٢٠١٩

.وتراجعت مبیعات الشركة خالل العام ٢٠١٨العام السابق لھ 
ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٢٣٥٫٢٣إلى  الماضي لتصل

.من جانبھا، قررت البورصة ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٣٣١٫٥٧
یوم الخمیس على ملیات المنفذة خالل جلسة تداول إلغاء جمیع الع

أسھم أجواء للصناعات الغذائیة، وذلك قبل االعالن المعلن في تمام 
 ٥٢٫٨ر بلغت .ویشار، إلى أن الشركة حققت خسائ١١:٠٢:٠٨

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل 
، مع ٢٠١٨ألف جنیھ في الفترة المقارنة من  ٨٦٧٫٨خسائر بلغت 

األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت مبیعات الشركة خالل 
ملیار  ١٫١٣ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٥٢٨٫٥الفترة إلى 

  لمصدر: مباشرا المقارنة من العام الماضي. جنیھ في الفترة

  
  

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  مصر تبحث سیناریوھات استئناف الحركة السیاحیة بعد أزمة كورونا

ترأس وزیر السیاحة واآلثار المصري، االجتماع الثالث للجنة إدارة 
فیروس كورونا األزمات والمخاطر بالقطاع السیاحي لمجابھة تداعیات 

) على القطاع السیاحي.وقال خالد العناني، إنھ تم بحث ١٩المستجد (كوفید 
سیناریوھات عودة السیاحة بعد انتھاء األزمة، واالستعداد الستئناف 
ً للمعاییر المعتمدة من منظمتي  الحركة السیاحیة واستقبال الزائرین وفقا

لشرق األوسط.وأكد أنھ تمت الصحة والسیاحة العالمیة، وفقا لوكالة أنباء ا
مناقشة، تجھیز الفنادق الستقبال الزائرین في ضوء المعاییر الدولیة للوقایة 
والسالمة الصحیة وذلك بعد عودة حركة السیاحة والطیران.وخالل 
االجتماع تمت مناقشة العدید من الملفات الھامة التي تخص قطاع السیاحة 

ي أصدرتھا الحكومة المصریة لدعم من بینھا استعراض كافة القرارات الت
القطاع وعلى رأسھا، تأجیل سداد وجدولة المدیونیات والمستحقات عن 
استھالك الكھرباء والمیاه والغاز للمنشآت السیاحیة والفندقیة وشركات 

أشھر.وكما ناقش قرار وزیر البترول بمنح  ٦الطیران الخاصة لمدة 
الطیران لتصل القیمة تخفیضات إضافیة على سعر الوقود الخاص ب

سنتات على الجالون الواحد والتي سوف یتم  ١٠اإلجمالیة للتخفیض إلى 
تطبیقھا فور عودة حركة الطیران مرة أخرى وبشكل دائم للمساھمة في 
تحفیز حركة الطیران إلى مصر.وتطرق اللجنة، إلى قرار البنك المركزي 

وقرار إسقاط ، %٥إلى  %٨بتقلیل فائدة القروض على التشغیل من 
أشھر، وكذلك  ٦الضریبة العقاریة على المنشآت الفندقیة والسیاحیة لمدة 

أشھر  ٣إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السیاحیة والفندقیة لمدة 
دون غرامات أو فوائد تأخیر.وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى 

كاوى واستفسارات التي تلقاھا الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وش
، كما تم استعراض ١٩٦٥٤العاملین بالقطاع السیاحي من خالل الرقم 

ومناقشة آلیة العمل المتبعة وبحث آلیات جدیدة لإلسراع في التحقق من 
الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معھا وتقدیم الحل الفوري لھا.من 

اإلجراءات جانبھ، وجھ الوزیر بعرض بیان تفصیلي عن ھذه الشكاوى، و
ً إلى أنھ یتم التعامل بحسم مع  التي اتخذتھا الوزارة للتعامل معھا، مشیرا
المخالفین، ولن یتم التھاون مع كل من یتعسف أو یضر بحقوق أي من 
العاملین بالقطاع، حیث إن الحفاظ على ھذه العمالة وحقوقھا من أھم 

ة ھي العامل أولویات الوزارة خاصة جراء األزمة الحالیة، ألن العمال
األساسي في صناعة السیاحة.وأكد الوزیر أھمیة التزام كافة المنشآت بعدم 
تسریح العمالة في القطاع السیاحي ودفع مستحقاتھم المالیة بصفة 
منتظمة.وتمت خالل االجتماع أیضا مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح 

ویات بخدمة للمطاعم والمنشآت السیاحیة التي تقدم وجبات وأغذیة وحل
استالم المأكوالت من ذات المكان (التیك أواي طوال أیام األسبوع خالل 
شھر رمضان المبارك، وتم التأكد من التزام ھذه المنشآت بالضوابط 
الموضوعة في ھذا الشأن للحفاظ على صحة العاملین بالمطاعم 

ھیر ومریدیھا.وأوضح أنھ تم متابعة آخر المستجدات بشأن عملیة تعقیم وتط
الفنادق في المحافظات المختلفة حتى اآلن، حیث انتھت جمیع المنشآت 
الفندقیة في جمیع المقاصد السیاحیة المصریة من أعمال التعقیم والتطھیر 
بھا.وأوضح أن جمیع المطاعم السیاحیة التي تقوم بتقدیم خدمة توصیل 

ة فقد قامت الطلبات یتم تعقیمھا بصفة دوریة ومنتظمة، أما المطاعم المغلق
الوزارة بالتنسیق مع غرفة المنشآت السیاحیة التخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة لتعقیم ھذه المنشآت حیث إنھ لن یسمح بتشغیلھا مرة أخرى إال بعد 

  

نقطة مئویة بالمؤشر العالمي لشفافیة  ٢٧مصر تتقدم » : المالیة«
  ٢٠١٩الموازنة في 

نقطة  ٢٧أكد الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، أن مصر تقدمت 
مئویة، فى المؤشر العالمى لشفافیة الموازنة، بشكل تراكمى، خالل 

.وأوضح أن ھذا التقدم ٢٠١٩و ٢٠١٧الدورتین السابقتین فى عامى 
طة  یُترجم جھود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسّ
للمواطنین، وشمولیة التقاریر التى یتم نشرھا حول دورة إعداد الموازنة 

تقاریر.ولفت معیط إلى أن تقریر شفافیة  ٧ة للدولة، وعددھا العام
الموازنة یستخدم على نطاق واسع من قِبل المؤسسات الدولیة؛ وعلى 
رأسھا صندوق النقد والبنك الدولیان، إضافة إلى وكاالت التصنیف 
االئتماني كمؤشر فرعى مھم لقیاس بیئة االستثمار اآلمن.وأضاف 

خطى ثابتة التحسن فى المؤشر العالمي الوزیر أن مصر واصلت ب
نقطة مئویة، ویقترب من المتوسط  ٤٣لشفافیة الموازنة، لیصل إلى 

نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط  ٤٥العالمي البالغ 
ل بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا البالغ  نقطة،  ٢٢المسجَّ

ا بالشرق األوسط ب التوازي مع ولتصبح ثاني أعلى دولة ترتیبً
المغرب.وذكر أن مؤشر المشاركة المجتمعیة لمصر ارتفع بأربع نقاط 

نقطة، مقارنة  ١٠٠نقطة من أصل  ١٥إلى  ٢٠١٩مئویة في تقریر عام 
؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى ٢٠١٧نقطة عام  ١١بـ

  المصدر: المالاألردن والمغرب.

لمواجھة ” المى للتنمیةاإلس“الحكومة تبحث آلیات التعاون مع 
  ”كورونا“تداعیات 

أكدت الدكتورة ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة محافظ 
مصر لدى البنك اإلسالمى للتنمیة على أھمیة استفادة مصر من كل 
المساعدات التى یقدمھا البنك وخصوصا القطاع الخاص الذى تضرر 

ى أن تقدم للقطاع الخاص بشكل كبیر.وأشارت إلى حرص الدولة عل
كل المساندة من سیاسات مالیة أو تأجیل فى الضرائب أو أقساط 
التأمینات.ولفتت إلى قرار مجلس الوزراء بتأجیل كل المستحقات 

شھور یتم تجدیدھا.وأوضحت  ٣السیادیة للقطاعات التى تضررت لمدة 
السعید أن مصر تعمل على أن یكون ھناك قدر من التوازن بین 

حافظة على اإلجراءات الصحیة وفى الوقت نفسھ العودة مرة أخرى الم
ا فى االعتبار اإلجراءات االحترازیة.وجاء ذلك فى بیان  ً إلى العمل أخذ
لوزارة التخطیط الیوم حول اجتماع وزیرة التخطیط والتنمیة 
االقتصادیة ومحافظ مصر لدى البنك اإلسالمى للتنمیة الدكتورة ھالة 

تورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولى والدكتور بندر السعید مع الدك
حمزة حجار رئیس مجموعة البنك اإلسالمى للتنمیة عبر الفیدیو 
كونفرانس، لبحث آلیات التعاون بین الحكومة المصریة ومجموعة 
البنك االسالمى للتنمیة فى مواجھة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة 

ومساندة القطاع الخاص.وأكدت وزیرة  المتسبب فیھا فیروس كورونا،
التخطیط على استعداد مصر وتطلعھا للتعاون مع إدارة البنك من خالل 
برنامج التأھب واالستجابة وترحیبھا بالتنسیق بین الفنیین من الجانبین 
لوضع آلیة التعاون فى ھذا اإلطار، واستعدادھا كذلك للتعاون من خالل 

تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب البنك مع كل الدول األعضاء ل
بعض الدول األعضاء فى مواجھة أزمة فیروس كورونا.وأشادت 
السعید باإلجراءات اإلداریة والتشغیلیة واالستراتیجیة التى اتخذتھا 
ا التدابیر  إدارة البنك لمواجھة فیروس كورونا المستجد، خصوصً



 

 

المصدر: االنتھاء من أعمال تطھیرھا وتعقیمھا وتقدیم ما یفید ذلك بالمستندات.

  مباشر

   %٤یصل لـ  ٢٠-٢٠١٩بنھایة مصر تتوقع تحقیق معدل نمو اقتصادى 
عقدت د.ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة ومحافظ مصر 
ا مع الدكتورة رانیا المشاط وزیرة  لدى البنك اإلسالمي للتنمیة اجتماعً
التعاون الدولي والدكتور بندر حمزة حجار رئیس مجموعة البنك االسالمي 

ث االجتماع آلیات التعاون بین الحكومة للتنمیة عبر الفیدیو كونفرانس، وبح
المصریة ومجموعة البنك االسالمى للتنمیة فى مواجھة اآلثار االقتصادیة 
واالجتماعیة المتسبب فیھا فیروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص.وفي 
بدایة اللقاء حسبما ذكر البیان الصادر منذ قلیل أشادت الدكتورة ھالة السعید 

اریة والتشغیلیة واالستراتیجیة التي اتخذتھا إدارة البنك باإلجراءات اإلد
ا التدابیر المؤسسیة لتقدیم  لمواجھة فیروس كورونا المستجد، خصوصً
الدعم العاجل للبلدان األعضاء والجالیات اإلسالمیة في الدول غیر 
األعضاء، والتنسیق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالیة األخرى لھذا 

أثنت السعید على البرنامج االستراتیجي الذي وضعھ البنك كما .الغرض
ملیار دوالر، والذي یھدف إلى دعم  ٢،٣للتأھب واالستجابة بتمویل قدره 

جھود الدول األعضاء للوقایة من تداعیات فیروس كورونا سواء ما یتعلق 
بالتأھب واالستجابة للطوارئ الصحیة أو دعم القطاعات االقتصادیة 

ا وانعاشھا، م ؤكدة أنھ أمر في غایة األھمیة لكل الدول األعضاء خصوصً
مع التأثر الشدید ألغلب القطاعات االقتصادیة في الدول األعضاء.وأشارت 
السعید إلى أن األزمة جاءت في الوقت الذي یشھد فیھ االقتصاد المصري 
طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء اإلصالحات الجادة التي 

دولة المصریة في السنوات الخمس األخیرة، والتي بدأت ثمارھا اتخذتھا ال
في  %٥،٦بتحقیق االقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 

؛ وھو أعلى معدل نمو متحقق ١٩/٢٠٢٠النصف األول من العام الجاري 
ا، الفتة إلى أنھ وبالرغم من الظروف  منذ ما یزید عن إحدى عشر عامً

یصل إلى نحو  ١٩/٢٠٢٠معدل نمو اقتصادى بنھایة الحالیة نتوقع تحقیق 
ا لمواجھة أزمة %٤ ً .ولفتت السعید إلى أن الدولة المصریة تحركت سریع

كورونا وتداعیاتھا، باتخاذ العدید من اإلجراءات االقتصادیة المالیة 
والنقدیة، والتي جاءت بدعم كامل وتوجیھ من القیادة السیاسیة، وبتنسیق 

أجھزة الدولة، موضحة أن ھذه اإلجراءات تمیزت  وتكاتف بین مختلف
بقدر كبیر من الشمول؛ فقد تضمنت على سبیل المثال: مخصصات الخطة 
الشاملة للتعامل مع األزمة التي تقدر بمائة ملیار جنیھ، وتقدیم الدعم 
للقطاعات المتضررة وأھمھا: قطاعات الصحة والسیاحة والصناعة، 

المصریة، ومساندة العمالة المنتظمة وغیر  باإلضافة إلى تنشیط البورصة
وأشارت السعید إلى أھمیة أن تستفید مصر من كل المساعدات  المنتظمة.

التى یقدمھا البنك اإلسالمي للتنمیة وخصوصا القطاع الخاص الذي تضرر 
بشكل كبیر، مؤكدة حرص الدولة على أن تقدم لھ كل المساندة من سیاسات 

ائب او اقساط التأمینات، الفتة إلى قرار مجلس مالیة أو تأجیل فى الضر
 ٣الوزراء بتأجیل كل المستحقات السیادیة للقطاعات التى تضررت لمدة 

وأوضحت السعید أن مصر تعمل على أن یكون ھناك  شھور یتم تجدیدھا.
قدر من التوازن بین المحافظة على اإلجراءات الصحیة وفى الوقت نفسھ 

ا فى االعتبار اإلجراءات االحترازیة.العودة مرة أخرى إلى الع ً  مل أخذ
وأكدت وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة على استعداد مصر وتطلعھا للتعاون 
مع إدارة البنك من خالل برنامج التأھب واالستجابة وترحیبھا بالتنسیق بین الفنیین 

تعاون من من الجانبین لوضع آلیة التعاون في ھذا اإلطار، واستعدادھا كذلك لل
خالل البنك مع كل الدول األعضاء لتبادل الخبرات واالستفادة من تجارب بعض 

  الدول األعضاء في مواجھة أزمة فیروس كورونا.

الجالیات اإلسالمیة المؤسسیة لتقدیم الدعم العاجل للبلدان األعضاء و
فى الدول غیر األعضاء، والتنسیق الذى أجراه البنك مع المؤسسات 
المالیة األخرى لھذا الغرض.كما أثنت السعید على البرنامج 

 ٢٫٣االستراتیجى الذى وضعھ البنك للتأھب واالستجابة بتمویل قدره 
ن ملیار دوالر، والذى یھدف إلى دعم جھود الدول األعضاء للوقایة م

تداعیات فیروس كورونا سواء ما یتعلق بالتأھب واالستجابة للطوارئ 
الصحیة أو دعم القطاعات االقتصادیة وانعاشھا.وأكدت أنھ أمر فى 
ا مع التأثر الشدید ألغلب  غایة األھمیة لكل الدول األعضاء خصوصً
القطاعات االقتصادیة فى الدول األعضاء.ومن جانبھا أكدت الدكتورة 

شاط، وزیرة التعاون الدولى، حرص مصر على تعزیز رانیا الم
عالقات التعاون مع مجموعة البنك االسالمى للتنمیة لمواجھة فیروس 
كورونا ولما بعد انتھاء األزمة الحالیة فى عدة مجاالت للتمكین 
االقتصادى للشباب والمرأة وتمویل القطاع الخاص، ودعم ریادة 

فى إطار العمل على تحقیق أھداف األعمال والتكنولوجیا واالبتكار، 
التنمیة المستدامة.وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولى أطلقت 
منصة جمعت شركاء التنمیة حول االستجابة الفوریة لمواجھة انتشار 
فیروس كورونا، مشیدة بالتعاون والتنسیق متعدد األطراف بین 

ویل الدولیة مثل مجموعة البنك اإلسالمى للتنمیة وباقى مؤسسات التم
البنك الدولى وبنك التنمیة األفریقى فى مساندة الدول األعضاء لمواجھة 
الفیروس، حتى ال تؤدى جھود مكافحة تفشى الفیروس إلى إغفال تحقیق 
أھداف التنمیة المستدامة.وذكرت، أن وزارة التعاون الدولى أطلقت 

، تحدد أطر استراتیجیة جدیدة للشراكة مع مؤسسات التمویل الدولیة
محاور  ٣التعاون المستقبلى بین مصر وشركائھا فى التنمیة مبنیة على 

رئیسیة ھى المواطن محور االھتمام والمشروعات الجاریة والھدف 
ھو القوة الدافعة، وتھدف إلى إبراز قصص النجاح بین مصر وشركائھا 
فى التنمیة فى مختلف المشروعات التنمویة.ومن جانبھ أكد الدكتور 
بندر حجار، رئیس مجموعة البنك اإلسالمى للتنمیة، استعداد البنك 
لمساندة القطاع الخاص فى مصر من خالل مؤسساتھ الثالثة وھم 
المؤسسة اإلسالمیّة لتنمیة القطاع الخاص، والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة 
لتمویل التجارة، والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان 

اف أن البنك یتحرك سریعا لدعم الدول األعضاء بھ، الصادرات.وأض
وعلى استعداد أیضا لتقدیم دعم فنى. وذكر حجار أن مجموعة البنك 
االسالمى للتنمیة لدیھا عدة خطط قصیرة األجل وطویلة األجل لمساندة 
الدول األعضاء والتخفیف عنھم من اآلثار االقتصادیة السلبیة لفیروس 

ق مع مجموعة العشرین.یذكر أن مجموعة كورونا، كما یوجد تنسی
ملیار دوالر  ٢٫٣البنك اإلسالمى للتنمیة، قد أعلنت تخصیص نحو 

للدول األعضاء لمواجھة فیروس كورونا، كما أن ھناك إطار للشراكة 
االستراتیجیة موقع بین مصر ومجموعة البنك اإلسالمى للتنمیة حتى 

ف إلى المواءمة بین ملیارات دوالر والذى یھد ٣بقیمة  ٢٠٢١عام 
ً الستراتیجیة  الخطط االستراتیجیة للحكومة المصریة، وأولویاتھا التنمویة وفقا

.وتركز االستراتیجیة الموقعة على أربعة محاور ٢٠٣٠التنمیة المستدامة 
رئیسیة وھي، رفع كفاءة عناصر اإلنتاج ذات القیمة المضافة العالیة، وتعزیز 

ً، والحد من التفاوتات اإلقلیمیة واالستبعاد استدامتھا، وجودتھا اقتصادی ا وبیئیا
االقتصادى عن طریق معالجة الفقر الریفى من خالل بناء البنیة التحتیة 
األساسیة وزیادة إنتاجیة المزارعین، عبر دعم مشاریع التنمیة الریفیة 
المتكاملة، وتنمیة وتمویل التجارة ودعم وتطویر القطاع الخاص، من خالل 

التجارة والترویج لھا وتأمین االستثمار والتصدیر وتمویل الشركات تمویل 
الصغیرة والمتوسطة، وتنمیة القدرات من خالل برامج تبادل المعارف 

جریدة  :المصدروالخبرات والتعاون الفعال وتعزیز خدمات التمویل اإلسالمي.

  البورصة



 

 

  

  األخبار العالمیة والعربیة 
  الذھب خالل الربع األولارتفاع الطلب العالمي على 

شھد الطلب العالمي على الذھب زیادة طفیفة خالل الربع األول من العام 
الجاري، بدعم الطلب االستثماري الناجم عن رغبة المستثمرین في حیازة 
ً للتقریر الفصلي الصادر عن  األصول اآلمنة مع انتشار وباء كورونا.ووفقا

إن الطلب العالمي على الذھب ارتفع مجلس الذھب العالمي الیوم الخمیس، ف
بالمائة في الثالثة أشھر المنتھیة في مارس الماضي لیصل إلى  ١بنحو 

طن.وتأتي الزیادة في الطلب العالمي على المعدن األصفر بدعم  ١٠٨٣٫٨
ً بالسعي نحو حیازة المالذات اآلمنة  الطلب االستثماري الذي كان مدفوعا

المي، مما عوض الضعف في القطاعات " الع١٩-وسط تفشي وباء "كوفید
التي تركز على المستھلكین.وبحسب التقریر الفصلي، فإن تفشي وباء 
كورونا، والذي اجتاح العالم خالل الربع األول، كان العامل األكبر الذي 
أثر في الطلب على الذھب.وجذبت صنادیق االستثمار المتداولة المدعومة 

طن، ما دفع الحیازات العالمیة  ٢٩٨بالذھب تدفقات داخلة ضخمة بلغت 
طن بنھایة الربع األول من ھذا  ٣١٨٥إلى مستوى قیاسي جدید یبلغ 

العام.في حین أن إجمالي استثمارات السبائك والعمالت الذھبیة تراجع 
طن، مع ھبوط الطلب على  ٢٤١٫٦بالمائة على أساس سنوي إلى  ٦بنحو 

ً قفزة قویة في الطلب طن م ١٥٠٫٤بالمائة إلى  ١٩السبائك بنحو  تجاوزا
طن.وأوضح  ٧٦٫٩بالمائة لتصل إلى  ٣٦على العمالت الذھبیة تبلغ 

التقریر أن الطلب على المجوھرات تلقى ضربة من تأثیرات تفشي الوباء، 
بالمائة على أساس سنوي  ٣٩حیث ھبط الطلب في الربع الماضي بنحو 

لھبوط في الطلب طن.وكان ھذا ا ٣٢٥٫٨إلى مستوى قیاسي متدني عند 
ً بانخفاض  بالمائة من الطلب في الصین،  ٦٥على المجوھرات مدفوعا

ً لمجلس الذھب، فإن  والتي تعد أكبر سوق مستھلك للمجوھرات.وطبقا
أشھر من العام  ٣البنوك المركزیة استمرت في شراء الذھب خالل أول 

ربع بكمیات كبیرة، رغم أن وتیرة الشراء كانت أقل من المسجلة في ال
طن في  ١٤٥.وبلغ صافي مشتریات البنوك المركزیة ٢٠١٩األول من 

بالمائة على  ٨األشھر من ینایر وحتى مارس الماضي، وھو أقل بنحو 
أساس سنوي.وأعلنت روسیا أنھا ستعلق برنامج الشراء طویل اآلجل من 
أبریل، مما یشیر إلى تباطؤ حاد في صافي الشراء العالمي، بحسب 

صعید آخر، أضر الفیروس كذلك بالمعروض العالمي من  التقریر.وعلى
بالمائة في الربع المنتھي في مارس الماضي  ٤الذھب الذي تراجع بنحو 

طن.وجاء انخفض المعروض مع ھبوط  ١٠٦٦٫٢على أساس سنوي إلى 
طن في الربع  ٧٩٥٫٨إنتاج المناجم إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 

  المصدر: مباشرعلى أساس سنوي. بالمائة ٣الماضي بانخفاض 

 %اإلبقاء على الفائدة األمریكیة بالقرب من صفر
أعلن مجلس االحتیاط االتحادي (البنك المركزي) األمریكي، الیوم األربعاء، 
اإلبقاء على سعر الفائدة الرئیسیة بالقرب من صفر%، بعد اجتماعات لجنة السوق 

في بیان إنھ "یتوقع استمرار ھذا المفتوحة التي استمرت یومین.وقال المجلس 
النطاق المستھدف (لسعر الفائدة) حتى یثق من قدرة االقتصاد األمریكي على 
التعامل مع األحداث األخیرة، وأنھ على الطریق لتحقیق أقصى توظیف ممكن 
لقوة العمل واستقرار األسعار".كان قرار مجلس االحتیاط االتحادي متوقعا في 

طالة وأعداد العاطلین في الوالیات المتحدة إلى مستوى قیاسي ظل ارتفاع معدل الب
خالل األسابیع الماضیة، بسبب إجراءات اإلغالق االقتصادي لوقف انتشار 

  المصدر: جریدة الشروقفیروس كورونا المستجد.

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,113.00  1.83% السعودیة

 DFMGI 2,027.00  1.12%  دبي
 ADI 4,154.00 -1.82% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,975.39 1.77% الكویت

 BSEX 5,701.00 1.01% البحرین
 GENERAL 8,764.00 0.72% قطر

 MASI 9,401.00 1.08% المغرب
 TUN20 6,214.00 -0.37% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  23,723.69  -2.55% أمریكا
 S&P 500 2,830.71  -2.81% أمریكا
 NASDAQ 8,604.95 -3.20% أمریكا

 FTSE 100 5,763.06 -2.34% لندن
 DAX 10,861.64  -2.22% أمانیا

 Nikkei 225 19,619.35  -2.84% الیابان
 %1.13 1,699.12 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %4.63 26.44 البرمیل (دوالر)خام برنت 
 %2.74-  1.88 البرمیل نایمكس (دوالر)

مورجان ستانلي: الطلب العالمي على النفط لن یعود للمستویات 
  ٢٠٢١العادیة قبل نھایة 

قال بنك مورجان ستانلي إن الطلب العالمي على النفط لن یعود إلى 
.وأضاف محللو البنك بأن ٢٠٢١المستویات الطبیعیة قبل نھایة عام 

ً مع ” كورونا“الضغوط سوف تتواصل على السوق نتیجة أزمة  تزامنا
شبح ركود االقتصاد العالمي، وبالتالي، لن یعود الطلب لمستویات ما 
قبل الفیروس حتى الربع الرابع من العام المقبل.وعالوة على ذلك، یرى 

سوف تشھد على ” روناكو“بنك مورجان ستانلي بأن فترة ما بعد أزمة 
األرجح تغییرات ھیكلیة في سلوكیات المستھلكین.ویتوقع المحللون أال 
یتعافى الطلب بشكل سریع نتیجة العدید من القیود التي لن ترتفع إال 
بشكل تدریجي في الوقت الذي ستعاني فیھ الكثیر من االقتصادات من 

  صدر: حابىمالركود ھذا العام.

  



 

 

  التغطیةالشركات تحت 

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.  116.5  %74.4  7.36  شراء  3,768.4  4.22  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %176.7  20.23  شراء  3,971.3  7.31  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  6.9  6.9 %31.1 9.18  شراء 218.5 7.00  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

  ١٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٥/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٨٤٦٠٤١٧٣٣  فرتیكا للصناعة والتجارة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط األول   مجموعة طلعت مصطفى القابضة

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٠٥٧٧٩٧٧٧٥  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٠٠  دومتى-الصناعات الغذائیة العربیة

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٠٠  مستشفى النزھھ الدولي
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط السادس   السویس للتأمینقناة 

  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -مصر لالسمنت 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  القاھرة –وسط البلد  –شارع قصر النیل  ٣٧االدارى بالعنوان الكائن فى بمقر الشركة   عادیة  الشركة العربیة الدارة و تطویر االصول  ٠٢/٠٥/٢٠٢٠

  ٢٦بمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر بالحى األول بمدینة العبور القطعھ رقم   غیر عادیة  العبور لالستثمار العقارى  ٠٢/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  جولدن تكس لالصواف  ٠٢/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  التصویت االلكترونىعبر تقنیة 

الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء   ٠٣/٠٥/٢٠٢٠
  ایكون -والتعمیر 

غیر و عادیة
  عادیة

  حلوان -بمقر الشركة بوادي حوف 

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  القاھرة للدواجن  ٠٥/٠٥/٢٠٢٠

  القاھرة –جاردن سیتى  –شارع توفیق دیاب  ٤التالى بالعنوان   عادیة  ارابیا انفستمنتس ھولدنج  ٠٧/٠٥/٢٠٢٠

 –اكتوبر (طریق ترعة االسماعیلیة )  ٦شارع  ٤،٦بعنوان الشركة الكائن فى الكیلو   غیر عادیة  الكابالت الكھربائیة المصریة  ٠٧/٠٥/٢٠٢٠
  مسطرد محافظة القلیوبیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  المجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ  ٠٧/٠٥/٢٠٢٠

  

  

 



 

 

  

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

التجاري الدولي  البنك 
 (مصر)

COMI 64.1 0.69 22.83- 5,054,238 323,226,464 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.00 -1.48 20.63- 1,171,446 14,201,907 18.63 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.01 -0.30 21.63- 584,011 584,192 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.73 0.88 29.26- 2,415,204 13,710,232 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.35 0.89 32.28- 2,047,695 23,079,534 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.91 -0.67 20.52- 3,676,104 32,729,878 15.75 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.36 2.35 25.09- 5,257,067 22,559,912 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
28.02 0.65 35.59- 540,707 15,125,588 47.10 27.58 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.47 5.21 13.14- 1,472,235 10,788,023 13.60 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.09 -0.32 36.16- 5,402,620 16,606,475 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.80 0.19 5.88 624,862 6,739,765 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.52 1.55 10.32- 1,006,836 8,528,611 11.40 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.00 -4.31 13.54- 429,378 5,152,536 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
72.50 0.25 27.51- 186,483 13,329,334 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.50 0.67 20.63- 638,322 6,701,478 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.48 2.64 39.84- 25,243,673 37,069,584 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.74 -1.66 79.72- 2,074,484 9,867,778 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
7.20 0.56 19.55- 2,415,603 17,232,012 17.60 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.29 0.00 26.38- 12,514,038 16,181,409 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.68 7.63 25.97- 8,833,198 23,010,718 5.65 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.86 -0.08 50.84- 7,469,843 13,992,300 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.84 2.67 27.00- 2,930,176 11,023,339 7.49 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
7.31 -0.95 29.03- 2,364,918 17,290,864 15.85 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.53 -1.67 46.52- 2,943,274 10,403,063 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.63 -1.50 7.39- 1,162,176 3,073,030 3.50 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.41 -1.68 24.49- 32,105,052 13,174,976 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.82 -3.81 24.33- 2,464,341 4,525,006 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
4.22 -0.47 21.27- 827,766 3,493,325 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.51 0.00 15.95- 11,265,085 5,719,763 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.76 -0.85 0.63 14,133,487 24,494,654 1.93 0.68 0.11% 

  * 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 ، دینالمقصو 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
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