
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٤/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,199.85 -3.36% -21.75% 537,821,888 212,336,652 287,663,820,207مؤشر (

 EGX 50(  1,561.60 -4.39% -27.36% 684,013,632 315,089,347 355,851,588,123مؤشر (
 EGX 70(  1,179.99 -3.70%  -7.63% 262,345,840 162,564,066 166,394,459,611مؤشر (
 EGX 100(  1,101.29 -2.89% -36.24% 800,167,680 374,900,718 454,058,279,819مؤشر (

  عناوین االخبار
  مصر لصناعة الكیماویات ترفع إنتاجھا من المطھرات إلى

  ألف طن سنویا ١٢٠
  أشھر ٩في  %٢٥تراجع اإلیرادات یھبط بأرباح مصر للفنادق  
  ١٥٧٫٥أرباح الشرق األوسط لصناعة الزجاج تتراجع إلى 

  ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل 
  ٢٠١٩خالل  %٢٦خسائر بي أي جي للتجارة ترتفع  
  ٢٠١٩"الصخور العربیة" تتحول للخسارة خالل  
  ٢٠١٩خالل  %٧٧خسائر العقاریة للبنوك الوطنیة تتراجع  
  أشھر ٩في  %١٩تراجع أرباح مطاحن مصر العلیا  
   في  %٣٠لسیارات تھزم كورونا وتنمو بأكثر من سوق ا

  مارس 
  الضرائب المصریة تناشد الممولین بسرعة سداد الضریبة

  المستحقة
  یفرض رسوما على البنزین.. النسخة الكاملة لقانون تنمیة

  الموارد المالیة 
  من إجمالي صادرات الغاز المسال في  %١مصر تسھم بنسبة

   ٢٠١٩السوق العالمیة بعام 
 یرو صنادیق االستثمار في المنطقة یعتزمون زیادة تعرضھم مد

  للسوق المصریة 
 تحدید ضریبة القیمة المضافة على الذھب للعام المالى المقبل  
 وارن بافیت یراھن على النقد ولو على حساب أسھم شركتھ  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ١٤٥  ٣٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
ألف  ١٢٠مصر لصناعة الكیماویات ترفع إنتاجھا من المطھرات إلى 

 طن سنویا
تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، دعم جھود الدولة 

كورونا، ومن ھذه الشركات شركة مصر لصناعة في مواجھة فیروس 
) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكیماویة، MICHالكیماویات (

والذي یمثل "ھیبوكلوریت الصودیوم" أحد أبرز منتجاتھا حیث یستخدم 
في أعمال التطھیر ضد فیروس كورونا، حسبما ذكرت صفحة مجلس 

یة من "ھیبوكلوریت الصودیوم" الوزراء.وقد رفعت الشركة طاقتھا اإلنتاج
ألف طن سنویا ویدخل في صناعة المطھرات والمنظفات.یعد  ١٢٠إلى 

"ھیبوكلوریت الصودیوم" من أقوى المطھرات التي تقضي على 
الفیروسات والجراثیم حیث یستخدم في تطھیر وتعقیم األسطح والمباني 

رتفاع والمعدات.وتحرص الشركة على تلبیة متطلبات العمالء رغم ا
، وقامت الشركة برفع الطاقة االنتاجیة حتى تفي %٨٠٠الطلب بأكثر من 

بمتطلبات السوق من منتج" ھیبوكلوریت الصودیوم" لمواجھة فیروس 
كورونا.جدیر بالذكر أن الشركة قامت بتلبیة احتیاجات عدد من الوزارات 
 والمحافظات والھیئات و الشركات والمستشفیات من منتج "ھیبوكلوریت

الصودیوم" للقیام بأعمال التعقیم و التطھیر ضمن اإلجراءات االحترازیة 
التي تتبعھا الدولة لمواجھة فیروس كورونا.عن نتائج األعمال للفترة من 

، أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠٧/٢٠١٩
ملیون جنیھ  ٥٩٫٥٢٥ملیون جنیھ، مقابل تحقیق صافي ربح بلغ  ١٤٫٣٣٨

فترة من العام السابق.الشركة مصر لصناعة الكیماویات ھي شركة بنفس ال
، تعمل مصر ١٩٩٤عامة مدرجة في البورصة المصریة منذ أغسطس 

لصناعة الكیماویات في قطاع المواد مع التركیز على المواد الكیمیائیة.، 
یقع مقر شركة مصر لصناعة الكیماویات في اإلسكندریة، وقد تم تأسیسھا 

   .١٩٥٩في نوفمبر 

  أشھر ٩في  %٢٥تراجع اإلیرادات یھبط بأرباح مصر للفنادق 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مصر للفنادق، خالل التسعة أشھر 

بالمائة على أساس  ٢٥٫٤، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠المنتھیة في مارس 
ً بلغت  سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا

یون جنیھ خالل الفترة من یولیو إلى مارس الماضي، مقابل مل ١٤٢٫٩٧
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ١٩١٫٦٧أرباح بلغت 

ملیون جنیھ،  ٢٨٨٫٤الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام  ٣٩١٫١٤مقابل إیرادات بلغت 

ملیون جنیھ  ١١٧٫٠٥اضي.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ المالي الم
ملیون جنیھ  ١٢٤٫٠٣منذ بدایة یولیو حتى نھایة دیسمبر الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إیرادات  أرباحا
الشركة خالل الستة أشھر األولى من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 

ملیون جنیھ خالل  ٢٥٤٫٧٨ھ بنھایة دیسمبر، مقابل ملیون جنی ٢١٥٫٥٢
  لمصدر: مباشرانفس الفترة من العام المالي السابق لھ.

ملیون جنیھ  ١٥٧٫٥أرباح الشرق األوسط لصناعة الزجاج تتراجع إلى 
  ٢٠١٩خالل 

كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج، 
بالمائة على أساس  ٣٧عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 

سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أنھا سجلت 
 ٢٥٠٫١٧، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ١٥٧٫٥٥صافي ربح بلغ 

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم
   ١٠٫٠٠    ٠٫٩٢  عتاقة
   ١٠٫٠٠    ٠٫٤٨  الیكو

  ٩٫٩٩    ٣٠٫٩٤  العامة للصوامع والتخزین
  ٩٫٩٩    ١٠٫٦٨  جالكسو سمیثكالین

  ٩٫٩٨    ٩٫٢٦  وادي كوم إمبو

 

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

 -١٠٫٠٠    ٥٫٦٧   جولدن كوست
 -١٠٫٠٠    ١٫٨٠  أطلس

 -٩٫٩٩    ٧١٫٠٣  مینا فارم لألدویة
 -٩٫٩٨    ١٫٥٦  دایس

 -٩٫٩٨    ١٫٤٧  الحدید والصلب المصریة

  

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

  ٦٢٫٥٠    ٨٢،٩٨٧،٠٢٤  البنك التجاري الدولي
  ١٫٣٤    ٣٩،٨٤٢،٤٥٦  القلعة

  ٨٫٣٠    ٣٣،٧٧١،٤٦٨  السویدى الیكتریك
  ٦٫٨٦    ٣٣،١٧٧،٩٦٤  حدید عز

  ٢٫٨٠    ٣٢،٤٣٧،٦٩٨  مدینة نصر لالسكان

  

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

  ٠٫٣٤    ٧٣،٥٨٤،٠٨٣  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٣٨    ٥٧،٦٤٥،١٥٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٣٤    ٢٨،٦٩٥،٤٨٣  القلعة
  ٠٫٤٦    ٢١،٣١٦،٢٩٢  القابضةبورتو 

  ١٫١٨    ١٩،٥٦٥،٣٥٤  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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األغذیة والمشروبات

الموارد االساسیة
بالملیون جنیھ



 

 

ً خالل ملیون جنیھ أرباح .وارتفعت مبیعات الشركة خالل العام ٢٠١٨ا
ملیار  ١٫٦، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر  ١٫٧١الماضي لتسجل 

.وعلى صعید القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة ٢٠١٨جنیھ خالل 
ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر،  ٢١٫٥٥المستقلة خالل العام الماضي لتسجل 

.یشار إلى أن الشركة سجلت ٢٠١٨ن جنیھ خالل ملیو ٣٣٧٫٣٦مقابل 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر  ١٧٣٫٧٦صافي ربح بلغ 
ً خالل الفترة نفسھا من العام  ٢٥٫٣٥الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  المصدر: مباشر الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.

  ٢٠١٩خالل  %٢٦ خسائر بي أي جي للتجارة ترتفع

كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة بى أي جى للتجارة واالستثمار، عن 
بالمائة على أساس  ٢٦٫٢العام الماضي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 

سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم األحد، أنھا 
لیون م ٢٫٥٩، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ٣٫٢٧سجلت خسائر بلغت 

.وتراجعت مبیعات الشركة خالل ٢٠١٨جنیھ خسائر خالل العام السابق لھ 
 ١٫٩٧ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ١٫٦٧العام الماضي لتسجل 

.وعلى صعید القوائم المستقلة، فقد تحولت ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل 
ً بقیمة  الشركة من الخسائر إلى الربحیة خالل العام الماضي لتسجل أرباحا

 ١٫٥٣، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر  ١٢٫٠٨
 ٢٫٠٦.یشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل 

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر 
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ١٫٦٨بلغت 

ملیون جنیھ  ١٫٨٦وق األقلیة.وحققت الشركة خالل الفترة االعتبار حق
ملیون جنیھ مبیعات بالفترة  ١٫٩٧، مقابل  مبیعات بنھایة سبتمبر

المقارنة.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الربحیة، 
ً، مقابل  ١٣٫٤حیث حققت  ملیون جنیھ خسائر  ١٫٠٦ملیون جنیھ أرباحا

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ن بالفترة المقارنة م

  أشھر ٩في  %١٩تراجع أرباح مطاحن مصر العلیا 
 ٩كشفت القوائم المالیة المستقلة لشركة مطاحن مصر العلیا، عن أول 

بالمائة،  ١٩٫٤٥أشھر من العام المالي الحالي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 
على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، 

 ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٨٦٫٧أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس  ١٠٧٫٧، مقابل ٢٠٢٠وحتى نھایة مارس  ملیون جنیھ أرباحا

الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة 
 ٥٥٢٫٤٩، مقابل ٢٠٢٠ملیون جنیھ بنھایة مارس  ٥٥١٫٤٦حیث سجلت 
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحققت الشركة خالل ملیون جنیھ 

ملیون  ٦٠٫٧٤النصف األول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 
ملیون  ٧٥٫٨٦جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة دیسمبر الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجع إجمالي  جنیھ أرباحا
ملیون جنیھ  ٣٥٨٫٥المستقلة خالل الفترة حیث سجلت إیرادات الشركة 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٣٦٣٫٥٣، مقابل  بنھایة دیسمبر
  المصدر: مباشر المالي الماضي.

  

  

  

  ٢٠١٩"الصخور العربیة" تتحول للخسارة خالل 
أعلنت شركة الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة، تحولھا 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في  ٢٠١٩للخسارة خالل 
ألف  ٦٤٨٫٧٧لبورصة مصر یوم األحد، أن الشركة حققت بیان 

جنیھ خسائر خالل الفترة من ینایر/كانون الثاني وحتى دیسمبر 
.وتراجعت ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٫٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩

مالیین جنیھ، مقابل  ٣، إلى نحو ٢٠١٩إیرادات الشركة خالل 
خسائر  .وحققت الشركة صافي٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٩٫٩٩
حتى نھایة  ٢٠١٩ألف جنیھ منذ بدایة ینایر  ٦٣٠٫٧٦٥بلغت 

ألف جنیھ خالل  ٨٦٦٫٩٣٣سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 
 ٩نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت مبیعات خالل الـ 

ملیون  ٤٫٤٢٣ملیون جنیھ، مقارنة بـ ١٫٠٩٢أشھر األولي لتسجل 
  المصدر: مباشر من المنصرم لھ.جنیھ خالل الفترة ذاتھا 

  ٢٠١٩خالل  %٧٧خسائر العقاریة للبنوك الوطنیة تتراجع 
كشفت القوائم المالیة لشركة العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة، عن 

بالمائة على  ٧٦٫٨العام الماضي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 
أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، 

، ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ٢٫٤٤ا سجلت صافي خسائر بلغ أنھ
.وتراجعت إیرادات ٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل  ١٠٫٥٢مقابل 

ألف جنیھ بنھایة  ٣٧٤٫٣٤الشركة خالل العام الماضي لتسجل 
.فیما تراجعت ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٩٫٩، مقابل ٢٠١٩دیسمبر 

ألف  ١٨٥٫١جل تكلفة إیرادات الشركة خالل العام الماضي لتس
.وسجلت مجمل ربح ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٩٫٩جنیھ، مقابل 

، مقابل مجمل خسائر بلغت ٢٠١٩ألف جنیھ خالل  ١٨٩٫٢٤بلغ 
.یشار أن الشركة حققت خسائر ٢٠١٨ألف جنیھ خالل  ٤٥٩٫٠٦

، ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر  ٢٫٢٩بلغت 
جنیھ في الفترة المقارنة من العام ألف  ٧٣٣٫٣مقابل خسائر بلغت 

  المصدر: مباشر الماضي.

  

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  في مارس  %٣٠سوق السیارات تھزم كورونا وتنمو بأكثر من   

رغم تداعیات فیروس كورونا المستجد وتعلیق تراخیص تسییر المركبات 
معلومات سوق السیارات الجدیدة، إال أن التقریر الصادر عن مجلس 

عن شھر مارس الماضي أظھر تسجیل المبیعات اإلجمالیة للقطاع ” أمیك“
ا بنحو  ً مركبة مقابل  ٧٢١ألف و ١٦.وبلغ حجم المبیعات %٣٠٫٦٩نمو

.كما قفزت مبیعات السیارات ٢٠١٩وحدة في مارس  ٧٩٤ألف و ١٢
ھا في مركبة تم تسویق ٦٦٢ألف و ١١، بإجمالي بیع %٣٨المالكي بنسبة 

وحدة.فیما حققت فئة األتوبیسات  ٤٧٥آالف و ٨مقابل  ٢٠٢٠مارس 
ا في مبیعات شھر مارس الماضي لتصعد بنحو  بعد أن  %٤٧٫٨ارتفاعً

مركبة تمبیعھا في مارس  ١٢٦٨عربة مقابل  ١،٨٧٤باعت 
.وكشف أحدث تقریر صادر عن مجلس معلومات سوق السیارات ٢٠١٩

 ٣بعدد وحدات مباعة  %٤٫٤حو نمو مبیعات الشاحنات بن” أمیك“
والذي  ٢٠١٩وحدة مقارنة بما تم بیعھ في الشھر المقابل من  ١٨٥آالفو

  وحدة. ٥١آالف و ٣قدر بنحو 

یفرض رسوما على البنزین.. النسخة الكاملة لقانون تنمیة الموارد 
 المالیة 

علي النسخة الكاملة من مشروع قانون تقدمت بھ حكومة ” المال“حصلت 
مصطفي مدبولي إلي البرلمان بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  الدكتور

بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة.ویقضى  ١٩٨٤) لسنة ١٤٧(
 ٣٠مشروع القانون بفرض رسوم جدیدة على البنزین والسوالر بواقع 

قرشا على لتر السوالر، باالضافة إلى  ٢٥قرشا على كل لتر بنزین و
راء أو بیع أو إعارة أو تجدید عقود الالعبین فرض رسوم على عقود ش

الریاضیین مصریین أو أجانب، وتراخیص شركات الخدمات الریاضیة، 
وأغذیة الكالب والقطط والكالب والطیور األلیفة للزینة.وأكد وزیر المالیة 
الدكتور محمد معیط أن الرسوم الجدیدة التي سیتم فرضھا علي البنزین 

أسعارھما الحالیة، مضیفا أن ذلك سیحدث نتیجة  والسوالر لن تؤثر علي
عملیة الحسابات عن التغیرات الناتجة فى أسعار البنزین والسوالر الفترة 
الماضیة.الحكومة تتقدم بمشروع قانون لفرض رسوم جدیدة علي البنزین 

وأوضح الوزیر أنھ كانت ھناك مساحة لتخفیض السعر للمواطن .والسوالر
العامة فى نفس الوقت.جاء ذلك خالل اجتماع لجنة ووجود وفر للخزانة 

الخطة والموازنة في البرلمان الیوم األحد مع وزیر المالیة لمناقشة مشروع 
) لسنة ١٤٧قانون مقدم من الحكومة بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (

بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة.وأشار الوزیر إلى أن  ١٩٨٤
وعب الخفض للمواطن وتوفیر أموال للخزانة العامة، السعر الحالى یست

قرشا على  ٥٥وأوضح أنھ كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزین، 
قرشا تذھب  ٣٠و ٢٥ننزل للناس “سبیل المثال.وقال وزیر المالیة: 

 ٣٠للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال بھ مساحة لتوفیر الـ
وأضاف أن ھناك تخفیضا حدث فى ”. لعامةقرشا عن كل لتر للخزانة ا

قرشا على مرتین.وزیر المالیة: نحاول الحفاظ على  ٥٠لتر البنزین قیمتھ 
نحاول الحفاظ على أسعار السوالر، “واستطرد الوزیر : .أسعار السوالر

وتابع :أنھ بالنسبة ”.وھذا التعدیل یضمن إیرادا إضافیا للخزانة العامة
ت النمو االقتصادى العالمى سیكون مستوى ألسعار البترول مع معدال

األسعار الذى نتحرك فیھ خاصة، أن معدالت النمو بالسالب فى كل دول 
العالم.ویشار إلي أن البرلمان یصوت في جلستھ العامة الیوم األحد علي 

، تمھیدا إلقراره ”البنك المركزي والجھاز المصرفي“مشروع قانون 
لتصدیق علیھ.ورفعت اللجنة االقتصادیة وإرسالھ إلي رئیس الجمھوریة ل

  

  الضرائب المصریة تناشد الممولین بسرعة سداد الضریبة المستحقة
ناشد رئیس مصلحة الضرائب المصریة، جمیع الممولین المطالبین 
بتقدیم إقرار الدخل بنھایة شھر أبریل سرعة سداد الضریبة 

الیوم األحد، دعا المستحقة.وبحسب بیان للضرائب المصریة، صادر 
رضا عبدالقادر، كذلك المسجلین بضریبة القیمة المضافة بالمصلحة 
من كافة القطاعات االقتصادیة أو اإلنتاجیة أو الخدمیة غیر المتضررة 
من تداعیات فیروس كورونا،  بضرورة االلتزام بتقدیم اإلقرار 

، وسداد الضریبي الشھري للقیمة المضافة في المواعید المقررة قانوناً 
الضریبة المستحقة من واقع اإلقرار.وأكد أن مناشدتھ تأتي في إطار 
حرص مصلحة الضرائب على عدم وقوعھم تحت طائلة القانون، 
ً ألحكام قانون الضریبة على القیمة  واتخاذ اإلجراءات القانونیة وفقا

.وقال: "إنھ إذا ثبت للمصلحة أثناء فحص ٢٠١٦لسنة  ٦٧المضافة رقم 
ن بالقطاعات المختلفة أنھم قاموا بعدم اإلقرار عن حجم المسجلی

ً مما یوقعھم تحت طائلة القانون..  مبیعاتھم الحقیقیة سیعد ذلك تھربا
وعلى المسجلین تحري الدقة والشفافیة عند ملء اإلقرار الضریبي 
واإلقرار عن كافة تعامالتھم.وأكد أن مصلحة الضرائب  لن تتوان عن 

خزانة العامة للدولة ومالحقة المتھربین من سداد الحفاظ على حقوق ال
  الضرائب المستحقة علیھم.

من إجمالي صادرات الغاز المسال في السوق  %١مصر تسھم بنسبة 
   ٢٠١٩العالمیة بعام 

من إجمالي صادرات الغاز المسال في السوق  %١ساھمت مصر بنسبة 
االتحاد ، حسبما جاء في تقریر صادر عن ٢٠١٩العالمیة خالل عام 

العالمي للغاز.وأوضح التقریر أن إجمالي صادرات مصر من الغاز 
 ١٫٤ملیون طن العام الماضي، مقابل  ٣٫٥المسال ارتفع لیصل إلى 

.وكانت بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة ٢٠١٨ملیون طن في 
واإلحصاء، والتي نشرت في وقت سابق من العام الحالي، أظھرت 

على  %١٥٠لغاز المسال خالل العام الماضي بنسبة ارتفاع صادرات ا
ملیار دوالر.وصرح وزیر  ١٫٢٤أساس سنوي لتصل قیمتھا إلى 

، أن مصر ستتوقف عن استیراد ٢٠١٨البترول، طارق المال، في عام 
الغاز الطبیعي في شھر أكتوبر من ذات السنة، وأن مصر ستبدأ تصدیر 

كما .نتاج في المزید منمع بدء اإل ٢٠١٩الغاز الطبیعي في ینایر 
أوضح التقریر أن معظم صادرات مصر من الغاز المسال كانت إلى 

ملیون طن)، تلتھا باكستان  ١٫٣دول في االتحاد األوروبي (بإجمالي 
ملیون طن).وأشار التقریر إلى  ٠٫٣ملیون طن)، ثم سنغافورة ( ٠٫٦(

ا من أنھ من المتوقع أن تسجل مصر المزید من النمو في صادراتھ
بعد أن وصلت محطة إدكو لإلسالة  ٢٠٢٠الغاز الطبیعي خالل عام 

إلى طاقتھا اإلنتاجیة القصوى أواخر العام الماضي.أما على الصعید 
على  %١٣العالمي، فقد ارتفع حجم تجارة الغاز الطبیعي المسال بنسبة 

 ٣١٤ملیون طن، مقارنة بـ  ٣٥٤لیصل إلى  ٢٠١٩أساس سنوي في 
، وجاء معظم تلك الزیادة من الوالیات المتحدة ٢٠١٨ملیون طن في 

وروسیا وأسترالیا.وفي غضون ذلك، حافظت قطر على مركزھا كأكبر 
ملیون طن، تلتھا  ٧٧٫٨دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم بإجمالي 

  ملیون طن). ٣٣٫٨ملیون طن)، ثم الوالیات المتحدة ( ٧٥٫٤أسترالیا (

  



 

 

بالمجلس تقریرھا إلي الجسلة العامة بشأن التشریع المرتقب والذي كشف 
صندوق دعم وتطویر “عن استحداث اللجنة مادة تنص علي تشكیل : 

، ضمن ”صندوق تسویة أوضاع البنوك المتعثرة –الجھاز المصرفي 
  قدم.التعدیالت التي طرأت على مشروع القانون الم

مدیرو صنادیق االستثمار في المنطقة یعتزمون زیادة تعرضھم للسوق 
  المصریة 

أظھر استطالع للرأي أجرتھ وكالة رویترز أن مدیري صنادیق االستثمار 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا یعتزمون زیادة تعرضھم للسوق 

شأن ضخ ، وسط حالة من التفاؤل ب٢٠٢٠المصریة في الربع الحالي من 
المزید من االستثمارات في مصر بالرغم من التداعیات االقتصادیة 

"، والتي من بینھا ركود قطاع السیاحة وتراجع ١٩-لفیروس "كوفید
تحویالت المغتربین، وھما من المصادر الرئیسیة للعملة الصعبة للبالد، 
حسبما أظھرت رویترز.وأشار أحد المشاركین في استطالع األراء أن 

تأتي بین عدد من الدول التي یمكن أن تتجنب حدوث انكماش مصر 
اقتصادي خالل ھذا العام، وذلك بفضل احتیاطیھا من النقد األجنبي 
وخطوط االئتمان الممنوحة لھا من المؤسسات المالیة العالمیة.قال أربعة 
من مدیري الصنادیق السبعة الذین شملھم استطالع اآلراء، إنھم سیزیدون 

راتھم في دولة اإلمارات على الرغم من ھبوط سوقي األسھم من استثما
في أبو ظبي ودبي منذ بدایة العام الحالي، مع تأثر حركة الطیران ونشاط 
السیاحة جراء اإلغالق الذي یھدف للحد من انتشار الفیروس.وقال 
المستثمرون أیضا إنھم سحبوا أموالھم من القطاعات التي كانت أشد 

ون في الوقت الحالي عن اقتناص صفقات في أسواق تضررا وأنھم یبحث
األسھم التي انخفضت أسعارھا عن مستویاتھا الحقیقیة.وأعرب 
المستثمرون عن تشاؤمھم تجاه السوق السعودیة، إذ قال أربعة منھم إنھم 
أبقوا على استثماراتھم في حین قال ما ال یقل عن مستثمر واحد إنھ خفض 

   ول" السعودیة خالل الربع الماضي.بالفعل من تعرضھ لسوق "تدا

  

 افة على الذھب للعام المالى المقبلتحدید ضریبة القیمة المض
ً مع االتحاد العام للغرف  وقعت مصلحة الضرائب المصریة بروتوكوال

ً فى  شعبتى تجار وصناع المشغوالت الذھبیة «التجاریة ممثال
، لتحدید القواعد اإلجرائیة لتحصیل الضریبة على »والفضة

ة فى ظل المشغوالت البالتینیة والذھبیة والفضیة واألحجار الكریم
ً لالتفاق، فإن  » المصنعیة«قانون الضریبة على القیمة المضافة.ووفقا

ً لربط الضریبة على بیع المشغوالت ویكون  تمثل القیمة التى تتخذ أساسا
الوعاء الضریبى على المشغوالت المستوردة ھو قیمة المصنعیة التى 
ً إلیھا الضرائب الجمركیة.وتتضمن  تحددھا مصلحة الجمارك مضافا

بنود، من بینھا تحدید متوسطات قیمة المصنعیة للمشغوالت  ٨االتفاق 
ً من  باحتساب  ٢٠٢١یوینو  ٣٠حتى  ٢٠٢٠مایو  ١المحلیة اعتبارا

بزیادة جنیھ واحد عن رسوم ضریبة القیمة المضافة خالل  ١٤نسبة %
.ویصل متوسط قیمة ٢٠٢٠أبریل  ٣٠حتى  ٢٠١٧یولیو  ١الفترة من 

ً وضریبة القیمة  ٣٠نحو  ٢١ام عیار المصنعیة على الجر جنیھا
نحو  ١٨جنیھ، ومتوسط مصنعیة الجرام عیار  ٤٫٢٥المضافة المقدرة 

ً وضریبة القیمة المضافة  ٥٠  ١٤جنیھات، وعلى الجرام عیار  ٧جنیھا
ً وضریبة القیمة المضافة  ٤٠نحو  جنیھ.ویكون متوسط  ٥٫٦٠جنیھا

 ٠٫٣٠القیمة المضافة  وضریبة» جنیھ ٢« ٩٢٥مصنعیة الفضة عیار 
جنیھ  ١٫٦٠نحو  ٩٠٠جنیھ، ومتوسط مصنعیة جرام الفضة عیار 

ً، ومتوسط مصنعیة جرام عیار  ٠٫٢٥وضریبة القیمة المضافة  جنیھا
جنیھ.وبالنسبة  ٠٫٢٠جنیھ، وضریبة القیمة المضافة  ١٫٥٠نحو  ٨٠٠

ً كریمة، یحتسب ضعف  للبالتین والمشغوالت المركب علیھا أحجارا
جنیھ، وضریبة القیمة  ١٠٠، ما یساوى ١٨ط قیمة مصنعیة عیار متوس

ً.وفیما یخص المشغوالت الذھبیة والفضیة المرصعة  ١٤المضافة  جنیھا
بفصوص من الزجاج فیتم احتساب وزن ھذه الفصوص ضمن وزن 
المشغولة الذھبیة، ویتم احتساب الضریبة على قیمة المصنعیة المتفق 

یما یخص الجنیھ الذھب وأحجامھ والسبائك علیھا لكل معدن وعیار، وف
الذھبیة، یطبق علیھا ما تم اعتماده للمشغوالت الذھبیة من 
عیارات.وتطرق البروتوكول لطریقة تحصیل المشغوالت 
والمجوھرات المستوردة لیكون الوعاء الضریبى ھو قیمة المصنعیة 

ً إلیھا ضریبة الجمارك، وال  التى تحددھا الجمارك بمعرفتھا، مضافا
یستحق عنھا ضریبة أخرى عند الدمغ، وفى حالة توجھ المشغوالت 
للدمغ بدون وجود مستندات جمركیة لھا فسیتم تحصیل الضریبة بناءً 
على الفرق بین سعر الذھب المعلن وسعر بیع المشغوالت المستوردة 
بالسوق المحلى.وتتضمن البرتوكول بندا یختص بتجدید ھذا االتفاق فى 

ولیو من كل عام، بناء على التزام شعبتى تجار وصناع األول من ی
الذھب والمجوھرات بموافاة المصلحة بحد أقصى األول من مایو من 
كل عام بمتوسط قیمة المصنعیة على المشغوالت الذھبیة والبالتینیة 
والفضیة بعیاراتھا المختلفة والمستوردة وكذا األحجار الكریمة، لتحدید 

بة المستحقة بشكل دورى، وفى حالة اعتماد وعاء الضریبة والضری
المتوسطات من المصلحة یتم إخطار الشعبتین بالموافقة على تجدید 

ً لھذه المتوسطات.   المصدر: جریدة البورصةالبرتوكول وفقا

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  وارن بافیت یراھن على النقد ولو على حساب أسھم شركتھ

انتظر وارن بافیت سنوات حتى تبدو األسھم أكثر جاذبیة، ولم یعتقد أن 
ھبوط الربع األول كان معبرا عن تلك الفرصة.مع سیطرة التباطؤ الذي 
نتج عن فیروس كورونا على الوالیات المتحدة، كانت شركة 

Berkshire Hathaway Inc المستثمرة الشھیرة تبني كومة نقدیة .
ملیار دوالر نھایة مارس.وقالت الشركة  ١٣٧بلغ  ضخمة عند رقم قیاسي

ملیارات دوالر  ٦إن ھذا الرقم ارتفع أكثر من ذلك حیث باعت أكثر من 
ا صافیا لألسھم حتى اآلن ھذا  من األسھم في أبریل، مما جعل بافیت بائعً
العام.وبقي بافیت، الذي سیستضیف االجتماع السنوي لشركة بیركشایر 

السبت، في الظل إلى حد كبیر حیث أثر الوباء على في وقت الحق الیوم 
االقتصاد العالمي وأسواق األسھم.وھذا على النقیض من األزمة المالیة في 

، عندما تراجعت احتیاطات شركتھ النقدیة الھائلة عبر شراء  ٢٠٠٨عام 
على أسھم مفضلة مربحة وإنقاذ شركات تتأرجح على حافة االنھیار.وبینما 

بیركشایر التشغیلیة في الربع األول ، حذر بافیت من األلم  ارتفعت أرباح
الناتج عن تداعیات الفیروس.وقالت الشركة في الوقت الذي تسارعت فیھ 

في النصف الثاني من مارس  Covid-19الجھود الحتواء انتشار جائحة 
واستمرت حتى أبریل، أن معظم أعمالھا تأثرت بشكل سلبي، حیث 

ا.أثار االنخفاض تراوحت اآلثار حتى ا آلن من الصغیرة إلى الشدیدة نسبیً
ا فیھ ، حیث سلط  ً ً حول ما إذا كان االنزالق مبالغ الحاد في األسھم جدال
بعض القادة المالیین الضوء على فرص الشراء بینما توقع آخرون المزید 
من األلم.خفضت بیركشایر عملیات إعادة شراء األسھم حتى مع أن أسھمھا 

انخفاض فصلي لھا منذ أكثر من عقد ، وتجاوز صافي مبیعات شھدت أكبر 
 ١٫٨ملیار دوالر في أبریل بكثیر صافي المشتریات بقیمة  ٦٫١األسھم 

ملیار دوالر في األشھر الثالثة األولى من العام.وقال جیم شاناھان ، 
من الناحیة التاریخیة “المحلل في إدوارد جونز ، في مقابلة عبر الھاتف: 

ا إلى حد كبیر في السوق ، وشجع المستثمرین على االستفادة ، كان م رئیً
ولكن إذا كان بافیت نفسھ ال یرى ”. “من االنكماشات وأن یكونوا جشعین

ا ، حتى في أسھمھ الخاصة ، فماذا نفكر في عملیات البیع األخیرة  فرصً
ذھب ”.في السوق؟ ألیست فرصة شراء للمستثمرین على المدى الطویل؟

من المال من أسواق األسھم إلى كومة بافیت النقدیة.انخفضت أسھم المزید 
Berkshire  ھذا العام حتى إغالق یوم ١٩من الدرجة األولى حوالي ٪

 S&P٪ الذي شھده مؤشر ١٢الجمعة ، وھو أسوأ من االنخفاض بنسبة 
بإعادة شراء  Berkshireخالل نفس الفترة الزمنیة.قامت شركة  500

ار دوالر فقط من أسھمھا الخاصة، وھو أقل مما فعلت ملی ١٫٧ما قیمتھ 
ا أنھا ٢٠١٩في األشھر الثالثة األخیرة من عام  ً .وكشفت الشركة مؤخر

 Southwest. و Delta Air Lines Incقلصت حصصھا في شركة 
Airlines Co  حیث تعرضت شركات الطیران لضغوط بسبب قیود

اء العالم.كان بافیت، رئیس السفر وأوامر البقاء في المنزل في جمیع أنح
مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة بیركشایر، یبحث عن استثمارات 
ذات عائد أعلى مثل عملیات االستحواذ أو شراء األسھم لسنوات، لكنھ 

وقد أثار ذلك مجموعة من ”.المرتفعة“كافح وسط ما وصفھ باألسعار 
سباق ضرب السوق الذي  األسئلة حول ما إذا كان بإمكانھ االستمرار في

إلى واحدة من الشركات األكثر قیمة في  Berkshireحول شركة 
العالم.قال بول الونتزیس، الذي یشرف على االستثمارات بما في ذلك أسھم 

  إنھ حریص على “بیركشایر كرئیس لشركة الونتزیس إلدارة األصول، 
 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,586.00  -7.41% السعودیة

 DFMGI 16,545.00  0.23%  دبي
 ADI 4,078.00 -0.68% ابوظبي
 MARKET-IXP 31.39 -5.88% الكویت

 BSEX 5,527.00 -3.05% البحرین
 GENERAL 8,688.00 -0.87% قطر

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

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,572.18  -2.12% أمریكا
 S&P 500 10,861.64  -2.22% أمریكا
 NASDAQ 2,927.93 -2.27% أمریكا

 FTSE 100 5,058.88 0.00% لندن
 DAX 38,390.84  0.61% أمانیا

 Nikkei 225 1,260.48  -3.83% الیابان
 %0.38 1,705.55 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.42- 26.33 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %4.57  1.97 البرمیل نایمكس (دوالر)

ا ، وأعتقد أن ھذا ما  ً تحمل المخاطر التي ال یستطیع التأكد منھا حق
وانخفض صافي دخل التكتل في الربع األول إلى خسارة ”.یحدث اآلن

ملیار دوالر من الخسائر  ٥٥٫٥ملیار دوالر ، مدفوعة بـ  ٤٩٫٧بلغت 
غیر المحققة في محفظة األسھم الضخمة. ساعدت المكاسب في 

٪ ٦ة لوحدة التأمین في دفع األرباح التشغیلیة بنسبة المحفظة االستثماری
ا لتصل إلى  ملیار دوالر.تؤدي محفظة األوراق المالیة  ٥٫٨٧تقریبً

الضخمة في بیركشایر إلى تقلبات كبیرة في األرباح.بدأت بیركشایر 
تؤثر على الوحدات بما في ذلك السكك  Covid-19في رؤیة جائحة 

ا بنسبة ، التي سجلت  BNSFالحدیدیة،  ٪ في الربع ٥٫٢انخفاضً
، التي تصنع منتجات Precision Castpartsاألول.سجلت شركة 

ا في المبیعات في جمیع أسواقھا  للشركات الصناعیة والطاقة ، انخفاضً
ا إلى الجائحة وإلى طراز بوینج   ٧٣٧الرئیسیة، ویرجع ذلك جزئیً

ث سجلت ماكس. كما تضررت شركات األحذیة والمالبس التابعة، حی
ا في األرباح بنسبة  ٪.وقالت الشركة إن أعمالھا األساسیة ٣٤انخفاضً

في أبریل ، ” بشكل كبیر“التي ظلت مفتوحة شھدت تباطؤ اإلیرادات 
تأثرت “في حین أن العدید من الشركات التي كان یجب إغالقھا 

لم تسجل بیركشایر أي انخفاض في قیمة الشھرة في الربع ، ”.بشدة
إنھا قد تضطر إلى تدوین قیمة بعض أعمالھا في مراجعتھا لكنھا قالت 

المقبلة في الربع الرابع. ومع ذلك، وصفت الشركة السیولة ورأس المال 
  المصدر: حابى ”.قویة للغایة“بأنھا 



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  106.9  %90.2  7.36  شراء  3,455.9  3.87  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %194.9  20.23  شراء  3,726.8  6.86  شركة حدید عز
 -لخدمات النقل المصریة 

  0.7  0.7  6.6  6.6 %37.0 9.18  شراء 209.1 6.70  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  التوزیع النقديقیمة   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   قناة السویس للتأمین

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

غیر و عادیة
  عادیة

  حلوان -بمقر الشركة بوادي حوف 

  تقنیات االتصال الحدیثةبواسطة   عادیة  القاھرة للدواجن  ٠٥/٠٥/٢٠٢٠

  القاھرة –جاردن سیتى  –شارع توفیق دیاب  ٤بالعنوان التالى   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
  افظة القلیوبیةمسطرد مح

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

غیر و عادیة  االسكندریة لتداول الحاویات والبضائع  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  االسكندریة –طریق الحریة  ٧١بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري 

العامة للمقاوالت واإلستثمار الصعید   ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  العقارى

غیر و عادیة
  عادیة

الطریق الدائرى  –استثمار القطامیة  – ٤تقسیم ق  ٣٥بالمبنى االدارى الكائن فى القطعة 
  القاھرة -البساتین  –

  بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى   عادیة  العربیة المتحدة للشحن والتفریغ  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  العربیة الستصالح االراضي  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بمقر الشركة اول ش نادي الصید الدقي الجیزة

غیر و عادیة  القناة للتوكیالت المالحیة  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  االسكندریة) –طریق الحریة  ٧١ –بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 

انترناشیونال بزنیس كوربوریشن للتجارة   ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  والتوكیالت التجاریة

غیر و عادیة
  عادیة

ش حمادة أمام المنطقة الصناعیة الثالثة بالسادس  ١٨١بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم 
  من أكتوبر



 

 

  )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 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 62.5 -2.27 24.70- 1,337,568 82,987,024 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
11.95 -1.40 20.97- 509,423 6,084,841 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.98 -2.00 24.03- 2,047,858 2,007,232 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.23 -7.92 35.43- 4,700,268 25,257,570 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 القابضھھیرمس 

HRHO 
10.83 -3.90 35.38- 2,478,775 26,788,380 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.30 -6.74 25.96- 4,023,363 33,771,468 15.62 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.32 0.70 25.77- 2,551,743 11,077,280 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
27.50 -1.68 36.78- 603,302 16,850,928 47.10 27.11 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.03 -4.09 18.26- 364,673 2,583,830 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.80 -8.79 42.15- 11,388,023 32,437,698 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL لالتصاالتالمصریة 
10.36 -3.99 1.57 1,410,111 14,833,145 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.14 -3.90 14.32- 78,926 642,832 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.00 0.00 13.54- - - 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
68.00 -4.87 32.01- 32,980 2,249,848 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.00 -4.76 24.41- 815,984 8,053,251 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.34 -8.65 45.49- 28,695,483 39,842,456 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.39 -7.77 81.22- 4,272,532 18,872,774 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.65 -6.73 25.70- 3,465,608 23,206,680 17.41 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.18 -8.58 32.65- 19,565,354 23,661,658 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.49 -4.60 31.22- 4,580,235 11,720,413 5.55 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.69 -1.00 55.54- 9,883,623 16,990,584 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.40 -9.57 35.36- 5,584,183 19,480,192 7.48 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.86 -6.16 33.40- 4,823,174 33,177,964 15.40 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.46 -1.98 47.58- 6,375,363 21,254,572 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.42 -8.33 14.79- 7,990,979 19,891,324 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.38 -8.54 30.94- 57,645,155 21,946,700 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.67 -8.99 30.38- 3,311,422 5,796,447 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.87 -8.29 27.80- 1,002,023 4,012,710 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.46 -9.06 23.26- 21,316,292 10,029,641 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.56 -9.98 10.65- 1,482,229 2,312,427 1.93 0.68 0.11% 

  بالدوالر* السھم یتداول 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  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
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